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Sammanfattning 
 

En av de största faktorerna för företagens lönsamhet är effektivt ledarskap. Belägget för 

uttalandet är att bra ledarskap leder till motiverade och därmed produktiva medarbetare 

medan svagt ledarskap bidrar med motsatsen. För att få effektiva medarbetare fordras således 

motivation som skall uppstå genom chefens agerande. Frågan är vilket agerande som skapar 

och leder till att medarbetarna blir motiverade. Med andra ord, vad krävs av chefen för att 

erhålla motiverade medarbetare?  

 

Vi skall med undersökningen utreda vilka konkreta ledaregenskaper hos en butikschef som 

leder till att medarbetarna blir motiverade. Uppsatsens syfte blir att besvara den här 

frågeställningen och komma fram till användbara ledaregenskaper som butikschefen kan 

praktisera. Det skall åstadkommas genom tio öppna individuella intervjuer med medarbetare. 

Kriterierna för de utvalda respondenterna var att de skulle arbeta inom detaljhandeln och 

besitta branscherfarenhet om minst tre år. Anledningen till att vi endast intervjuade 

medarbetare är att undersökningen utgår ifrån medarbetarnas perspektiv. 

 

Teorin i rapporten sammanfattar teser på områden ledaregenskaper och motivation. Vi skall 

undersöka ifall de generella ledaregenskaper som benämns i litteraturen korrelerar med 

motiverande ledaregenskaper samt jämföra motivationsteorin med svaren från intervjuerna. 

Teorierna lyfts följaktligen fram för att analysera resultatet av vår undersökning. Slutsatsen av 

rapporten var att de mest motiverande ledaregenskaperna hos en butikschef var de egenskaper 

som blivit benämnda av hälften eller fler respondenter i de tio intervjuerna. Utifrån 

undersökningsresultatet ger vi även rekommendationer i rapporten till nuvarande respektive 

blivande butikschefer och ledare inom detaljhandeln. Den här rapporten svarade på sitt syfte 

och kom fram till faktiska ledaregenskaper som motiverar. Därav kan rapporten vara av 

betydelse för såväl forskare som butikschefer inom ämnesområdet. 
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1 INLEDNING 

I det första kapitlet skall vi redogöra och beskriva vad som kommer att undersökas samt 

varför och hur. Här förklarar vi även syftet och problemformuleringen som ligger till grund 

för rapporten. Intentionen är att ge läsaren en förståelse och uppfattning för rapporten. 

 

I rapporten skall vi undersöka och beskriva vilka ledaregenskaper hos en chef som leder till 

att medarbetarna blir motiverade. 

 

1.1 Bakgrund/Problemställning 

Det finns ett antal parametrar som har betydelse för företagens lönsamhet och resultat. 

Parametrar som exempelvis vilket sortiment och pris som företaget tillhandahåller samt vilken 

service och marknadskommunikation de har. Det finns dock en variabel som ofta glöms bort 

och/eller ignoreras i företagen och det är vikten av effektivt ledarskap. Det trots att 

ledarskapet har stor betydelse för hur bra företagen kan mäta sig med konkurrenter och hur 

lönsamt de kommer att bli.1 Forskning visar till och med att verkställande ledarskap svarar för 

45 procent av en organisations resultat.2 Det är således inget som företag kan ignorera ifall de 

vill bli framgångsrika då det finns en tydlig koppling mellan ledarskap och lönsamhet.3  

 

De flesta har blivit illa bemötta av en chef eller en ledare och vet vad det gör med 

arbetstillfredsställelsen. Det bidrar till oengagemang, lathet och låg produktivitet enligt 

Howell & Costley. De hänvisar till en undersökning som indikerade att 75 procent av 

U.S.A.:s arbetare inte gillar sitt arbete och den främsta orsaken var att de ogillade 

behandlingen de fick av sin chef. Vilket visar effekten som ledarskapet har på personalen. 

Dåligt ledarskap leder således till missnöje med arbetet som i sin tur leder till sämre arbetare 

och det medför beklagliga motgångar för företagen. 4  Följaktligen skapar goda ledare 

meningsfullhet i arbetet och människor blir motiverade att arbeta. 5  Den ovanstående 

informationen visar att det är otvivelaktigt betydelsefullt för företagens framtid och lönsamhet 

att förstå vad medarbetarna efterfrågar och blir motiverade av. Den här motivationen fungerar 

                                                 
1 Jansson, Sid 5 
2 Howell & Costley, Sid 3 
3 Larsson, Sid 6 
4 Howell & Costley, Sid 3 
5 Olsson, Sid 12 
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som en drivkraft som gör att människor strävar framåt. Det är alltså av största betydelse att få 

sin personal motiverad för annars kan arbetslusten minska då det inte har något att sträva 

mot.6 Tillvägagångssättet för att öka motivationen hos medarbetare kan emellertid presenteras 

på olika sätt genom exempelvis lön eller ledighet. Dock finns det studier som visar att 60 

procent, av de deltagande i studien, får motivation genom tillfredställelse av deras 

psykosociala behov så som behov av erkännande, delaktighet och uppmärksamhet. 7  Det 

betyder att ifall chefen eller ledaren får kunskaper om de psykosociala behoven kan de 

utveckla samt anpassa deras ledarskap och ledaregenskaper. Vilket kan generera i effektivare 

sätt att motivera medarbetarna.  

  

Att chefen/ledaren i ett företag har en stark påverkan och betydelse för sin personal är ovan 

utrett. Det har även gjorts ett antal studier om ledarskap och ledaregenskaper.8 Där har det 

framkommit vilket ledarskap och vilka ledaregenskaper som generellt är bra att besitta och 

praktisera för en chef. Det är även utrett i studier hur betydelsefullt det kan vara att 

frambringa motivation hos medarbetarna och vilka negativa effekter det annars kan få. 9 Det 

torde även medföra att motsatsen kan infinna sig ifall företagen lyckas motivera medarbetarna. 

De nämnda studier och teorier, om framförallt ledaregenskaper och motivation, är dock inte 

sammanlänkade med varandra. Det har utretts och givits allmänna och generella riktlinjer för 

vilka ledaregenskaper som är att premiera för en chef. Ämnet har dock inte konkretiserats till 

att gälla vilka ledaregenskaper som leder till och har samband med att medarbetarna blir just 

motiverade. Anledningen till utlämnandet kan vara att medarbetare motiveras av olika 

egenskaper och att alla har olika motivationsstimuli. Det är dock inget som förutsättningslöst 

går att anta då det finns en möjlighet att vissa ledaregenskaper genomgående är motiverande. 

Inget av påståendena kan dock fästas större förtroende till då det ej är undersökt. Faktum 

består att de två parametrarna, ledaregenskaper och motivation, inte har korrelerats och 

kombinerats med och mot varandra i litteraturen. Vilket gör att de teoretiska kunskaperna på 

det här området inte är tillgängliga på ett tillfredställande sätt. Det kan i värsta fall leda till att 

chefen i ett företag inte vet hur den skall agera för att få sina medarbetare motiverade. Av de 

ovanstående anledningarna, att kunskaperna inte är tillgängliga och att de kan påverka 

företagen, är det viktigt att känna till och utreda vilka ledaregenskaper som motiverar 

medarbetarna.  
                                                 
6 Nilsson, Sid 54-55 
7 Hagemann, Sid 24 
8 Nilsson, Sid 103-104, Northouse, Sid 19, Blume & Sigling, Sid 35 
9 Nilsson, Sid 54-55 

 - 2 -



1.2 Problemformulering 

Vilka ledaregenskaper hos en chef leder till att medarbetarna blir motiverade?  

 

1.3 Uppsatsens syfte 

Syftet med rapporten är att beskriva vilka konkreta och distinkta ledaregenskaper som 

medarbetarna blir motiverade av. 

 

1.4 Ämnesval, perspektiv & avgränsning 

Ifall handeln ökar och konkurrensen mellan företagen tilltar är det viktigt att chefen inser att 

hon/han behöver vara kompetent på alla områden som berör företagets frammarsch. Att vara 

medveten om vilka ledaregenskaper som motiverar medarbetarna är ett av de områden som 

stärker chefens kompetens. På grund av det ovanstående är ämnet relevant för personer så 

som studenter, forskare, chefer och ledare som har ett interesse för området.  

 

För att finna praktisk, konkret och användbar information kommer vi att göra avgränsningar i 

arbetet. Den första avgränsningen innebär att vi inte kommer att undersöka betydelsen som 

chefen eller ledaren har på medarbetarna. Då tidigare litteratur, som vi redogjort för i 

bakgrundskapitlet, visar det. Ytterliggare en avgränsning är att vi endast utreder och 

undersöker vilka ledaregenskaper som premieras. Det finns ingen svensk definition av ordet 

men enligt nationalencyklopedin (vilka är de enda som ger en rak förklaring av ordet) är den 

engelska definition följande, Ledaregenskaper: qualities of leadership, ability to lead.10 Det 

kan likställas till de svenska termologins kvaliteter eller egenskaper för att leda, exempelvis 

entusiasmerande, lyhörd och ärlig. Det berör alltså inte egenskaper så som trevlig eller glad. 

Den här avgränsningen måste betraktas av såväl läsare av arbetet som av oss författare när vi 

utvärderar och sammanställer svar från respondenterna. 

 

Medarbetare kan på flera sätt bli motiverade att prestera sitt yttersta på deras arbetsplats 

genom exempelvis ledighet eller olika förmåner. De här faktorerna kan inte chefen påverka 

genom sitt ledarskap eller genom att besitta vissa ledaregenskaper. I rapporten kommer vi 

därför inte undersöka de här faktorerna. Den här avgränsningen gör vi för att få fram de 

specifika ledaregenskaper som chefen genom sitt ledarskap kan förändra eller påverka 
                                                 
10 www.ne.se, (080128) 
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medarbetarna. En avgörande avgränsning i rapporten är att vi kommer att inrikta oss på 

detaljhandeln och cheferna inom området, det vill säga butikscheferna. Vi kommer alltså att 

undersöka vilka ledaregenskaper en butikschef bör besitta. Anledning till avgränsningen är att 

litteratur och studier om ledarskap riktar sig främst till tillverkande företag eller till chefer 

inom andra arbetsområden. Av den orsaken finner vi det intressant och givande att undersöka 

vilka ledaregenskaper hos en butikschef som motiverar medarbetarna. Ytterliggare en 

avgränsning är att undersökningen kommer ha ett medarbetarperspektiv. Med det menas att vi 

undersöker utifrån medarbetarnas och inte chefens synvinkel. Vi kommer därför endast att 

intervjua medarbetare och inte chefer inom det valda området. Med det här tillvägagångssättet 

får vi fram information om vad medarbetarna anser är motiverande ledaregenskaper. 

 

1.5 Definitioner av begrepp 

I det här avsnittet skall vi förklara ett antal begrepp som vi använder i rapporten. Anledningen 

till textmassan är att läsaren skall få förståelse av vissa begrepps innebörd och därmed försöka 

utesluta och minimera missuppfattningar. De utvalda begreppen är följande: 

  

Butikschef – Person inom butiksverksamhet som är utsedd av en organisation att leda 

medarbetare. Hon/han har ansvar och befogenheter vilket genererar i en maktposition.11  

Ledare - Person som är framröstad av medarbetare och inte av en organisation. Hon/han får 

medarbetarna att gemensamt sträva mot målen genom sitt agerande.12

Ledaregenskaper – Egenskaper eller personlighetsdrag som en person innehar som stärker 

förmågan att styra och leda.13

Ledarskap – Uppstår när en person kan påverka andra att tillsammans sträva mot ett mål.14  

Medarbetare – Person som innehar en anställning i ett företag.15

Motivation – Betyder drivkraft. Motivationen är det som driver oss att sträva mot våra 

uppsatta mål.16  

Respondenter – Personer som besvarar frågor vid intervjuer. De är alltså intervjuobjekten.17

 

                                                 
11 Mossboda, Peterson & Rönnholm, Sid 9 
12 Mossboda, Peterson & Rönnholm, Sid 9 
13 www.ne.se, (080128)  
14 Nilsson & Waldermarson, Sid 59 
15 Hällstén, Sid 12 
16 Nilsson, Sid 54-55 
17 Esaiasson et al., Sid 258 
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1.6 Undersökningen 

Uppsatsen är uppbyggd på information från öppna individuella intervjuer. Vi kommer att 

genomföra tio intervjuer med medarbetare som är slumpmässigt utvalda. Kriterierna för 

medarbetarna är att de skall vara anställda i en detaljhandelsbutik och besitta butikserfarenhet 

om minst tre år. Anledningen till att vi endast intervjuar medarbetare är att vi kommer att 

undersöka utifrån medarbetarnas perspektiv. Det vill säga en undersökning med ett 

medarbetarperspektiv. Genom intervjuer med medarbetare får vi då djup insikt i vilka 

ledaregenskaper som är specifikt motiverande för dem. Vilket är avgörande information för 

att kunna besvara rapportens syfte. När vi fått information från medarbetarna har vi bra 

underlag för att bygga analyser och slutsatser på. Syftet med intervjuerna är alltså att skapa ett 

bra kvalitativt underlag för att dra användbara slutsatser från. Vi anser inte det är nödvändigt 

att höra några andra parter för undersökningen, då vi vill få underlag utifrån medarbetarnas 

perspektiv. 

 

1.7 Uppsatsens disposition 

Inledningsvis förklarar och beskriver vi vad som kommer att undersökas samt varför och hur. 

Här förklarar vi även syftet och problemformuleringen som ligger till grund för rapporten. Det 

ovanstående görs i rapportens första kapitel. I kapitel två presenteras relevant litteratur för 

ämnesområdet i en teoretisk referensram. Metoden vi använt för vår undersökning presenteras 

härnäst, i kapitel tre. Här förklaras varför vi har valt metoden och vilka förbehåll som finns. 

Informationen som inkom av undersökningen är vad som kallas empiri och den redovisas i 

kapitel fyra. Analysen görs sedan i kapitel fem där vår teori och empiri jämförs.  Utifrån 

analyskapitlet utvecklar vi sedan de slutsatser vi kommit fram till och presenterar dem i 

kapitel sex. Vidare i kapitel sju skall vi tolka resultatet och komma med de rekommendationer 

som vi anser är användbara och behövliga. Det för chefer och ledare som besitter 

befattningarna som rapporten utgår ifrån. Sedan framställer vi de källor som vi använt oss av i 

rapporten och slutligen återges de appendix som tillkommer av rapporten. De tre första 

appendixen är summeringar av ledaregenskaper som respondenterna samt de olika teorierna 

beskrivit. I de följande appendixen presenteras intervjufrågorna och svaren i sin helhet.  
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2 TEORETISK REFERENSRAM 

I kapitlet skall vi presentera teorin som vi valt och anser är av relevans för rapporten. Teorin 

används senare i rapporten för att jämföra och analysera resultatet av vår undersökning. Vi 

börjar med att presentera befintlig litteratur om ledaregenskaper för att därefter presentera 

litteratur om motivation.  

 

2.1 Allmänt om ledaregenskaper 

Det första som uppkommer av ordet ledaregenskaper är en prekär förfrågan om dess betydelse. 

I anglosaxisk litteratur kallas ledaregenskaper för ”traits” och är egentligen svenska för 

personlighetsdrag, men har i den här meningen samma innebörd som egenskaper.18 Det finns 

ingen rak definition i svenskt lexikon utan det måste översättas från den engelska definitionen 

av ordet som är: qualities of leadership, ability to lead.19 På svenska blir det fritt översatt 

kvaliteter eller egenskaper för att leda. Det kan exempelvis vara entusiasmerande, lyhörd, 

ärlig eller intelligent. Det berör dock inte egenskaper så som trevlig, glad eller snäll. Synsättet 

att ledare har vissa egenskaper är den äldsta vinkeln inom ledarskapsforskningen. Den har sin 

utgångspunkt i att bra ledare har vissa egenskaper och att ledaregenskaperna är överförbara 

till andra drag så som motivation och självförtroende. Vissa anses vara ”födda till ledare” 

vilket kan vara helt korrekt. Problemet är dock att de är ett fåtal vilket bidrar till att behovet av 

ledare inte blir tillfredställt. Av den anledningen måste det utbildas ledare som kan ta hand om 

underskottet som uppstår. Det måste då finnas information om hur de skall vara, agera och 

vilka ledaregenskaper som de skall besitta. Det finns också ett antal ledaregenskaper som 

anses vara de mest fördelaktiga för en bra ledare att besitta. Om de här ledaregenskaperna är 

det dock omtvistat och de revideras ständigt. Dessutom säger bra ledare ofta raka motsatsen 

till litteraturen. Det råder med andra ord ovisshet och meningsskillnader om vilka som är de 

mest gynnsamma ledaregenskaperna.20 Det bör poängteras att ingen ledaregenskap i sig gör 

en bra ledare. Vissa ledaregenskaper underlättar dock arbetet och de flesta bra ledare verkar 

besitta vissa ledaregenskaper. För övrigt är det även de facto att ledaregenskaper är något som 

gemene man kan skaffa sig genom att studera ledarskap eller genom reflektioner och 

                                                 
18 Nilsson, Sid 101 
19 www.ne.se, (080128)  
20 Nilsson, Sid 101-103 
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erfarenheter. Ledaregenskaper är alltså inget som vissa har och vissa inte har, även om det 

finns de som har bättre anlag för att leda.21  

 

2.2 Ledaregenskaper 

Vilka är då ledarskapsegenskaperna som ledarna skall besitta? Här sammanfattas ett antal av 

de ledaregenskapsteorier som återfinns i litteraturen.  

 

Jim Collins beskriver i sin bok ”Good to Great” vilka ledaregenskaper som kännetecknar en 

bra ledare. Collins har ställt upp en hierarkisk trappa där han beskriver fem olika nivåer av 

ledarskap som slutligen leder till den optimala nivå 5-ledaren. När ledaren når den nivån kan 

hon/han på ett föredömligt sätt blanda och anpassa ledarskapet mellan professionell vilja och 

personlig ödmjukhet. De andra fyra stegen framhåller vikten i att ledaren kan organisera och 

engagera personalen så att de når företagets uppsatta mål. Det görs med beslutsamhet hos 

ledaren, kompetens och ödmjukhet mot personalen.22 Ett annat vanligt synsätt, som dock är 

relativt avvikande mot föregående, är indelningen av ”Big 5”. Den säger att en ledare skall 

vara: 

• Ansvarsfull, pålitlig och ambitiös.  

• Social och utåtriktad. 

• Känslomässigt stabil och besitta självkontroll 

• Samarbetsvänlig och vara lätt att göra med.  

• Intelligent, gilla utmaningar och vara kreativ.   

 

De här ledaregenskaperna bör en bra ledare besitta enligt ”Big 5” teorin. Det är dock nästan 

en utopi då ledare sällan har alla de här egenskaperna. De bör istället ses som något ledaren 

skall eftersträva. 23  De två ovanstående teorierna skiljer sig från varandra. Den största 

särskillnaden är att Collins egenskaper är fokuserade på relationerna mellan ledaren och 

medarbetarna medan ”Big 5” koncentrerar sig på ledarens färdigheter. Det är också en 

särskillnad som är vanligt förekommande bland teorierna på området.  

 

                                                 
21 Nilsson, Sid 102-103 
22 Collins, Sid 20 
23 Nilsson, Sid 103-104 
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De välkända ledarskapsforskarna Hersey & Blanchard menar att de ledaregenskaper som en 

ledare skall besitta gör dem inte nödvändigtvis till effektiva ledare men de anser att 

sannolikheten ökar. De menar även att finns vissa egenskaper som ofta och frekvent uppvisas 

hos framgångsrika ledare. Hersey & Blanchard, Peter G. Northouse och House & Aditya 

presenterar ett antal ledaregenskaper som de anser är fördelaktiga för ledare att besitta. De 

flesta är dock redan benämnda men författarna framhäver även vikten av att ledaren har gott 

självförtroende, är bestämd, besitter integritet samt är tålmodiga och stresståliga.24 De här 

författarna är sålunda eniga om vissa ledaregenskaper och oeniga om andra. Andrew J. 

DuBrin skriver i sin bok att effektivt ledarskap är en hopsamling av ett antal givna, generella 

parametrar som medverkar och leder och till ett framgångsrikt ledarskap. De här 

ledaregenskaperna ”omger” ledarskapet och skapar ett effektivt ledarskap. Ledaregenskaperna 

som enligt DuBrin omger ledarskapet har mestadels redan blivit benämnda i de presenterade 

teorierna men han tillägger även att det är av betydelse att ledaren kan sprida värme, är 

entusiastisk och positiv.25  

 

Till sist finns det en rad svenskar som har sagt sitt på området. Några är Nilsson, Larsson, 

Olsson och Blume & Sigling. De introducerar ett försvarbart antal ledaregenskaper som de 

anser är fördelaktigt för en chef/ledare att besitta. De flesta ledaregenskaperna har dock redan 

presenterats i det här kapitlet. Likväl finns det ett antal som inte blivit benämnda och de är att 

ledaren bör vara lojal, modig, bra kommunikatör, ärlig, entusiasmisk/inspirerande, rättvis och 

osjälvisk.26

 

Slutkommentar: 

Det bör tilläggas att det nyss nämnda materialet endast är en liten del av den extremt 

omfattande litteraturen på området. Författarna har sina egna uppfattningar om vilka 

ledaregenskaper som är mest fördelaktiga att besitta. De flesta har dock en utgångspunkt som 

liknar varandra. I det här kapitlet sammanställde vi endast de ledaregenskaper som teorin 

berört, det för att inte upprepa oss i texten. På nästa sida följer istället en tabell som visar vilka 

ledaregenskaper som de enskilda författarna berört. Det här utförs för att skapa en bättre 

förståelse och uppfattning vilka ledaregenskaper som blivit omnämnda i de olika teorierna.  

 

                                                 
24 Jacobsen & Thorsvik, Sid 487, Northouse, Sid 19, Hersey & Blanchard, Sid 89 
25 DuBrin, Sid 33 
26 Blume & Sigling, Sid 35, Larson, Sid 55, Nilsson, Sid 102, Olsson, Sid 137 
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Nilsson x x x x x x x x x x x                          

Larsson  x x    x  x   x x x x x                     

Blume/Sigling x  x     x    x  x  x x x x X                 

Big 5            x     x  x  x x x x     x        

Nivå 5-ledaren        x x     x     x      x x           

House/Aditya                 x      x    x x x x       

Northouse                 x   x   x    x    X      

Hersey    X    x           x x x x x    x  x X  x x    

DuBrin       x              x  x x x  x      x x x  

Olsson X     x   x       x                    X

1. Lyhörd 10. Öppen 19. Samarbetsvänlig 28. Kan balansera makt 
2. Modig 11. Bra på att hantera situationer 20. Bestämd 29. Målinriktad 
3. Ärlig 12. Kreativ  21. Pålitlig/Ansvarsfull 30. Hög aktivitetsnivå 
4. Tålmodig 13. Osjälvisk 22. Ambitiös 31. Integritet 
5. Lojal 14. Engagerad/Engagerande 23. Social & Utåtriktad 32. Vill styra andra 
6. Bra  Kommunikatör 15. Framsynt 24. Känslomässigt stabil 33. Stresstålig 
7. Entusiastisk/Inspi. 16. Rättvis 25. Ödmjuk 34. Positiv 
8. Anpassningsbar 17. Intelligent 26. Organiserad 35. Sprida värme 
9. Kompetent 18. Uppmuntrande 27. Gott självförtroende 36. Delegerande 

 

Tabell 1, Ledaregenskaper i teorin 

 

2.3 Motivation 

Ordet motivation kommer från det latinska ordet motiv som betyder drivkraft. Enkelt förklarat 

är det alltså motivationen som ger oss energi och viljan att sträva framåt. För att veta vad vi 

ska sträva mot behöver vi mål som fungerar som ledstjärnor i livet. Följaktligen blir 

motivation det bränsle vi behöver för att uppnå vårt mål. Allt det vi gör i livet, små och stora 

saker, gör vi med hjälp av en drivkraft för att uppnå ett mål. Motivationen bygger på att vi får 

ansvar, förtroende, tydliga mål, bra kommunikation och delaktighet i beslut. Det är även 

viktigt för motivationen att vi är en del av en gemenskap och känner samhörighet.27 En annan 

teori bygger också på delaktighet och att chefen kan delegera ut ansvaret till sina medarbetare. 

Det underlättar i sin tur samarbeten i gruppen och chefen får då lättare att motivera sina 

medarbetare genom samhörighet.28 Alla de ovanstående motivationsfaktorerna hänför sig till 

det som kallas psykosociala behov. Det överensstämmer med en studie som visade att hela 60 

procent av de deltagande i undersökningen får motivation genom tillfredsställelse av de 

psykosociala behoven. Det är exempelvis behov av erkännande, tillhörighet, öppenhet, 

ärlighet, trovärdighet, förtroende, rättvisa, uppmärksamhet, ansvar och delaktighet. Vidare var 

det 20 procent som fick motivation genom intellektuella behov och tio procent nämnde 

                                                 
27 Nilsson, Sid 54-55 
28 Hagemann, Sid 13 
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materiella belöningar som den främsta motivationsfaktorn. Endast en procent svarade att den 

fysiska arbetsmiljön var den viktigaste motivationsfaktorn för dem.29 Det visar vikten av att 

ledaren tillfredställer medarbetarnas psykosociala behov för att få medarbetarna motiverade.  

 

Många chefer gör felet att de-motivera sina medarbetare. Ledaren tillåter inte de anställda 

med kompetens och kvalifikationer göra det som de är skickligast på. Genom den här 

likgiltigheten får medarbetarna känslan att deras arbete inte är av betydelse vilket leder till låg 

effektivitet. Det visar följaktligen att medarbetarna motiveras av att ledaren låter dem 

utvecklas på arbetet och inte understimuleras.30  Det mest effektiva sättet för ledare att få 

information om medarbetarnas kompetens och vilja är att använda en öppen 

tvåvägskommunikation. Då kan både chefer och medarbetare ge feedback till varandra. Ifall 

chefen ger feedback visar de intresse, uppmärksamhet och tillhörighet för medarbetarna. Det 

leder i sin tur till att motivationen ökar hos medarbetaren. Feedbacken får dessutom 

medarbetarna att sätta in sig själva i helheten och se att deras arbete är viktigt för företaget.31    

Alla människor har behov av att känna sig betydelsefulla och att bli bekräftade. Det behovet 

är vi alla födda med och under barndomen får alla den här behövligheten tillfredställd på olika 

sätt. De här behoven kan kallas för ”klappar”, som kan vara en fysisk klapp på axeln eller en 

verbal klapp genom att någon säger ”tack”. Behovet av ”klapparna” är lika stora som behovet 

av att få fysisk näring varje dag. Det gör att ”klappar” på arbetet är en av de viktigaste 

motivationsfaktorerna för människor och således betydelsefulla för ledaren att ge sina 

medarbetare.32 Michael Maccoby anser även att hoppet är en stark motivationsfaktor. Hoppet 

är det sista som överger oss, brukar det sägas och det är i många fall rätt. Emellanåt sviktar 

hoppet vilket medför att vi tappar motivationen. Det är då viktigt att chefen kan ge 

medarbetaren hoppet tillbaka och få dem att känna sig motiverade igen. Enligt Maccoby har 

chefen den här förmågan i många fall. Det beror på att vårt arbete är det som gör att vi känner 

oss behövda. Genom att ledaren får medarbetaren att känna sig behövd skapar de hopp om en 

bra framtid vilket gör dem motiverade. Med hjälp av förståelse för medarbetarna kan alltså 

ledaren skapa ökad motivation.33  

 

                                                 
29 Hagemann, Sid 24 
30 Hagemann, Sid 26-27 
31 Hagemann, Sid 43-44 
32 Grip & Sewerin, Sid 38-40 
33 Maccoby, Sid 51-54 

 - 10 -



Maccoby presenterar även fyra motivations höjande redskap som en ledare kan använda sig 

av för att höja motivationen. 

• Ansvar 

Genom att uttrycka sig i sitt arbete blir människor motiverade. De kan medarbetarna ifall 

de får mer ansvar.  

• Belöning 

Belöning är bekräftelse av individens värde. Genom att utlova belöning efter prestation 

skapar ledaren hopp hos medarbetaren som genererar i att medarbetaren blir motiverad.  

• Olika mål eller andra sakskäl 

Det här stimulerar medarbetares drifter till information. Om en medarbetare får 

exempelvis konkurrens eller om företagets överlevnad står på spel drivs hon/han till att 

behålla sin plats i företaget eller rädda företaget.  

• Relation 

Människor har behov av att känna förtroende för andra människor. Genom att skapa en 

relation till sin chef, ledare eller andra medarbetare blir de motiverade.34  

 

Enligt teorierna är mål vanligt förekommande bland ledare för att höja motivationen. Ledaren 

måste dock ha i åtanke att sätta upp individuella mål och inte bara ha gruppbaserade mål. 

Målen skall för övrigt inte bara vara individuella utan måste även vara uppnåeliga och stå i 

proportion till insatserna för att vara maximalt motiverande.35 Jacobsen och Thorsvik är några 

teoretiker som anser att det är viktigt med individanpassad motivation och mål. De menar att 

vi ständigt lever i olika samhällen och kulturer, har olika utbildningar och tillhör olika 

samhällsgrupper. Det påverkar vår personlighet, vårt sätt att leva och våra värderingar. 

Sålunda har vi alla olika mål och motivationsfaktorer som har betydelse för oss. Det är därför 

viktigt för organisationen och ledaren att se olikheterna och anpassa varje individs motivation 

efter det.36  

 

Slutkommentar: 

Även i det här kapitlet bör det poängteras att teorin om motivation som beskrivits endast är en 

liten del av den mycket omfattande teorin på området. Dock har de flesta forskare liknande 

och samstämmiga åsikter och är alltså tämligen kompatibla med varandra.  

                                                 
34 Maccoby, Sid 81-90 
35 Nilsson, Sid 55-56 
36 Jacobsen & Thorvik, Sid 328-329  
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3 METODVAL 

När en vetenskaplig uppsats textas måste vissa kriterier vara uppfyllda för att den skall få de 

anseende rapporterna utger sig för att besitta. Ett av kriterierna är att författarna skall 

använda de metoder som anses gängse för den undersökningen som genomförs. Med metoder 

i den här meningen menas hur vi samlar in informationen som ligger till grund för rapporten. 

I det här kapitlet skall vi förklara på vilket sätt vi samlade in information, varför det 

tillvägagångssättet valdes samt kritiskt granska och utvärdera valen. Vi skall även visa hur vi 

allmänt gick tillväga när vi skrev rapporten. Informationen som vi fått till rapporten är tagen 

från intervjuer med butikspersonal samt från litteratur som vi ansett är av relevans för 

rapporten.   

 

3.1 Utveckling av problemställning 

Det första som måste göras vid en rapportskrivning, ergo det första vi gjorde, var att diskutera 

och reflektera över vilken problemformulering som undersökningen skall vila på. Det vill 

säga, vilken är den fråga som vi söker svaret på?37 Vi kom fram till att vi skulle undersöka 

vilka ledaregenskaper som leder till och har samband med att medarbetarna blir motiverade. 

Efter det här fastställandet diskuterades vilka avgränsningar som vi var tvungna att göra. 

Avgränsningarna är mycket avgörande för de möjliggör en konkretisering av det valda ämnet 

samt styr oss och läsaren mot vad som kommer att undersökas. Det utesluter även att vi 

undersöker sådant som inte är av relevans för rapporten. Det är mycket tidskrävande och 

omfattande arbete men viktigt för att kunna empiriskt utreda det valda ämnet.38 Med hjälp av 

avgränsningarna ges en tydlig bild av vad som kommer att undersökas och vad som inte 

inbegrips i undersökningen. Vi bestämde oss för att göra avgränsning i att endast undersöka 

chefer inom detaljhandeln, med andra ord butikschefer, och ej chefer inom alla branscher. Vi 

kommer även uteslutande undersöka ledaregenskaper som har en motiverande effekt och inte 

generella ledaregenskaper.  

 

Vilken problemställning som används avgör vilken typ av undersökningsupplägg som är 

lämpligast att använda sig av. Litteraturen menar att det måste analyseras ifall 

problemställningen är klar eller oklar, beskrivande eller förklarande samt ifall ambitionen är 

                                                 
37 Esaiasson et al., Sid 29 
38 Jacobsen, Sid 65-66 
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att generalisera eller ej.39 Vi som författare till rapporten kom enhälligt fram till att vi har en 

klar problemformulering, då det tidigare finns litteratur inom ämnet ledarskapteorier. Det 

specifika område som vi skall undersöka finns det dock inte tidigare litteratur om. Vilket gör 

att vår problemställning till viss del grundar sig på en oklar problemställning. Vidare är vår 

problemställning beskrivande då vi ej har ambition att undersöka varför något förhåller sig på 

ett visst sätt. Vi vill endast visa hur något är och inte orsakerna till det. Till sist vill vi inte 

generalisera vårt resultat utan endast utreda och beskriva det specifika område vi kommer att 

utreda.40 Med det här fastlagt, ämne och undersökningsupplägg, kunde vi sedan gå vidare i 

rapporten och välja undersökningsutformning.  

 

3.2 Val av undersökningsutformning 

I det här valet är det avgörande att välja och analysera om undersökningen kommer att vara 

extensiv (bred) eller intensiv (djup). Den extensiva utformningen passar om vi vill ha 

generella resultat och få nyanseringar. Här undersöks ett litet antal variabler men på många 

personer. Den intensiva utformningen är tvärtom, här vill undersökaren få djuplodande och 

detaljerande svar från sina respondenter. Här undersöks ett fåtal personer men däremot 

undersöks många variabler. 41  Den enas styrka är den andres svagheter och vice versa. 

Ambitionen med den här undersökningen är att få detaljrik information därför lämpar sig den 

intensiva undersökningsutformningen bättre. Givetvis skulle det vara fördelaktigt ifall vi 

kunde göra en undersökning som både gick på bredden och djupet men det kräver för mycket 

resurser i tid. Det gjorde att vi fick överge den ideala undersökningsutformningen.42 Med ett 

intensivt upplägg blir den interna giltigheten i rapporten större medan den externa giltigheten 

får den mindre smickrande motsatsen. Med intern giltighet menas att vi mäter det vi ämnat 

oss mäta och med extern giltighet menas att vi kan säga att resultatet är giltigt även i andra 

sammanhang än det nu undersökta.43 Väljer vi att undersöka få personer som i det intensiva 

upplägget är det självklart svårt att påstå att resultatet är överförbart, vilket gör att den externa 

giltigheten är liten. Det här valet medför dock att vi troligare kommer att mäta det som vi 

ämnat mäta då vi har större kontroll på undersökningen. Det gör att den interna giltigheten 

blir större. Av de anledningar att vi inte vill generalisera och vill få detaljrika svar valde vi 

                                                 
39 Jacobsen, Sid 70 
40 Jacobsen, Sid 72, 74, 81 
41 Jacobsen, Sid 94, 99-100 
42 Jacobsen, Sid 93 
43 Jacobsen, Sid 21-22 
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alltså ett intensivt upplägg av undersökningen. När vi valt vilken problemställning och vilken 

utformning undersökningen skulle ha, var nästa steg att välja metoden.  

 

3.3 Undersökningsmetod – kvantitativ eller kvalitativ 

Vid det här valet avgörs det om vi väljer att undersöka med en kvantitativ ansats, empiri i 

siffror och tal, eller med en kvalitativ ansats, empiri i form av ord. Beroende på vilken 

problemställning vi har lämpar sig ansatserna olika bra. Den stora skillnaden mellan 

metoderna är öppenheten för ny information under datainsamlingsgången. Den kvalitativa 

ansatsen är mycket öppen då undersökningen inte är planerad innan datainsamlingen. Den 

kvantitativa ansatsen däremot är väldigt strukturerad innan datainsamlingen vilket gör att den 

är mindre öppen. Den kvantitativa ansatsen lämpar sig också när undersökningen kan 

struktureras i förväg, när problemställningen är klar och vi vill beskriva samt generalisera ett 

problem. Den passar även bättre vid ett extensivt upplägg då undersökaren vill få bredd och 

undersöka många enheter.44 Den kvalitativa ansatsen är däremot tillämpbar när vi vill ha en 

nyanserad bild av verkligheten och/eller med en oklar problemställning. Ofta väljs den 

kvalitativa ansatsen tillsammans med en intensiv utformning då den hjälper att få detaljrika 

och fördjupande svar. 45  Baserat på det ovanstående valde vi den kvalitativa 

undersökningsmetoden. Anledningarna till valet var att den kvalitativa metoden passade bäst 

när vi ville ha detaljrik och nyanserad information, det underlättade ifall utformningen har ett 

intensivt upplägg samt om det var en oklar problemformulering (vi har en semiklar 

problemformulering). Kriterierna stämde väl överens med vår undersökning och 

problemställning vilket gjorde valet relativt lätt. Den kvantitativa metoden ansåg vi är 

tillämplig för undersökningar utan nyanser och med ett generaliserbart resultat, alltså 

motsatsen till vår undersökning. Det var anledningen till att vi valde bort den metoden.  

 

Det finns dock nackdelar med vårt val av metod. Enligt oss var de största svagheterna med 

metoden att det finns en närhetsproblematik och att det kan uppstå undersökningseffekter. Det 

första problemet är att undersökarna kan fångas upp av det de undersöker. Det kan leda till att 

undersökarna förlorar det kritiska förhållningssätt och objektiviteten som är vikigt att 

bibehålla. Den andra svagheten är att vi under undersökningen skapar eller frambringar ett 

visst svar beroende på att vi agerar eller beter oss på ett visst sätt. Risken finns också att 

                                                 
44 Jacobsen, Sid 149 
45 Esaiasson et al., Sid 237 &  Jacobsen, Sid 135, 146 
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personerna som vi intervjuar inte vågar/kan/vill svara ärligt på våra frågor. 46  Trots 

svagheterna ansåg vi att den här metoden var bäst lämpad. Dels för styrkorna övervägda 

svagheterna och dels för att alternativet kvantitativ metod inte skulle kunna tillfredställa oss 

på ett bättre sätt utan tvärtom. Vi skulle även ha svagheterna i åtanke vid den fortsatta 

undersökningen och därmed förhoppningsvis reducera riskerna. Nu när vi även valt 

undersökningsmetod skulle datainsamlingsmetod väljas.  

 

3.3.1 Val av datainsamling 

Vi bestämde oss för att använda den öppna individuella intervjun med våra respondenter. Med 

det menas att forskarna träffar en intervjuperson och ställer frågor.47  De intervjuade bestod 

av människor som arbetade inom detaljhandeln och som inte hade en ledande position eller 

kunde likställas med en butikschef. Anledningen till att vi endast intervjuar medarbetare och 

inte chefer/ledare är att vår undersökning har ett medarbetarperspektiv. Vi vill alltså 

undersöka och utreda utifrån medarbetarnas synvinkel. Vidare ansåg vi inte att skillnader 

mellan branscher torde finnas beträffande hur medarbetarna skulle anse att butikschefen 

skulle vara. Därför navigerade vi inte ner vår undersökning till en specifik bransch. Den 

öppna individuella intervjun valdes av den anledningen att den lämpar sig när vi undersöker 

relativt få enheter och när vi är intresserade av vad individen anser och tolkar av något 

fenomen.48 Den är även fördelaktig att använda när vi vill veta hur väl teorin korrelerar med 

medarbetarnas svar.49 Allt det ovannämnda är i högsta grad faktorer som vi är intresserade av. 

Då vi vill gå på djupet med ett fåtal respondenter och fråga vad de anser samt vilken tolkning 

de har av problemet. Dessutom skulle vi undersöka hur väl litteraturen överensstämde med 

respondenternas svar. Vi fann därför att det här valet skulle ge de mest uttömmande och 

konkreta svaren för vår undersökning.   

 

Utöver den här metoden finns det även andra datainsamlingsmetoder för den kvalitativa 

metodansatsen, exempelvis öppna gruppintervjuer och observationer. Den öppna 

gruppintervjun lämpar sig när undersökaren vill ha gruppsynpunkter och inte individens 

åsikter samt när det finns ett avgränsat tema som skall diskuteras. Den passar sig även för att 

                                                 
46 Jacobsen, Sid 144 
47 Patel, Sid 102 
48 Jacobsen, Sid 160-161 
49 Esaiasson et al., Sid 287 

 - 15 -



få fram meningsskiljaktigheter mellan människor.50 I vår undersökning ville vi ha individens 

svar och inte gruppsynpunkter vilket var anledningen till varför vi inte valde den här 

insamlingsmetoden. Vi var även rädda att en gruppintervju skulle leda till att endast ett fåtal 

ledaregenskaper skulle komma fram. Dessutom ansåg vi att det fanns en risk att svaren endast 

skulle vara representerade av ett antal frispråkiga respondenter som överröstade de andra. 

Dock kunde den här metoden säkerligen ha bidragit med ett antal fördelaktiga aspekter. 

Fördelarna med den öppna individuella intervjun var dock större. Observationer valdes 

omedelbart bort då den metoden används vid betraktelse av någons beteende och inte vad de 

säger. Det gör att den metoden skulle ha varit helt oanvändbar för vår undersökning.51 På 

grund av det nämnda genomfördes således en insamling av empiri med hjälp av den öppna 

individuella intervjun.   

  

3.3.2 Val av enheter 

Här skall redogöras hur vi valde respondenter till vår undersökning. De kriterier som vi hade 

var att de skulle vara anställda inom detaljhandeln och ha branscherfarenhet om minst tre år. 

De fick dock inte vara butikschefer eller besitta en ledande position. De här mindre 

avgränsningarna medförde att den största delen av de anställda inom detaljhandeln var 

användbara för vår undersökning. För de flesta kunde svara på våra frågor då de har 

erfarenhet inom yrket. Dessutom var det inte några besvärliga eller abstrakta frågor utan 

relativt enkla och konkreta frågor. Frågan var istället hur vi skulle välja bland de anställda. 

Det viktigaste är trots allt att få respondenter som dels kan/vill delge information och dels är 

ändamålsorienterat utvalda.52 Ändamålsorienterade uppgiftslämnare skulle vi dock få då vi 

redan avgränsat bort de personer som inte uppfyllde kriterierna och därmed inte kan lämna 

bra och användbara svar. 

  

Beträffande att välja respondenter som kan och vill svara på våra frågor gick vi tillväga på 

följande sätt. Vi frågade personer i vår närhet om anställda som arbetade inom detaljhandeln. 

Sedan valdes de som verkade intressanta och arbetade inom olika branscher. Vi ringde även 

till företag och frågade ifall de ville vara delaktiga i undersökningen. Vi försökte välja 

personer som verkade frispråkiga och villiga att diskutera med oss. På det här sättet fick vi 

svar från olika sorters personer som var anställda i olika branscher och butiker. Det går dock 
                                                 
50 Jacobsen, Sid 174-175 
51 Jacobsen, Sid 180 
52 Jacobsen, Sid 202 
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inte att helt förutsätta att de svarar för en större populations åsikter men då rapporten inte har 

det som avsikt har det mindre betydelse. Urvalet av undersökta har alltså gjorts på ett 

slumpmässigt tillvägagångssätt och de människor som intervjuats har varit kunniga och 

kapabla att svara på frågorna. Därutöver har de varit representerbara då de varit anställda 

inom detaljhandeln. Kritiken för vårt tillvägagångssätt är att det alltid finns risker med ett 

slumpmässigt val av respondenter. Det kan vara att de säger saker som inte överensstämmer 

med vad de egentligen anser och vi kan ha valt personer som har samma åsikter. Det kan även 

vara så att kön eller ålder spelar stor roll för undersökningen, en parameter som vi inte 

kommer att undersöka. Det finns också en risk att respondenterna svarar på ett felaktigt sätt 

för de varit rädda att deras butikschef skall få tillgång till deras svar. Då den här 

problematiken inte helt går att komma ifrån ansåg vi att ett slumpmässigt urval baserat på det 

tillvägagångssätt som vi beskrivit var det mest fördelaktiga att använda. Sannolikheten är trots 

allt stor att vi når olika sorters människor och tankar. 

  

3.3.3 Analys av material 

När intervjuerna var klara och färdigställda kom analysarbetet in i rapporten. När data skall 

analyseras bör det utgås från tre steg enligt Jacobsen. 

1. Beskrivning 

Börja med att renskriva all data från intervjuerna. Sedan kommentera och sammanfatta 

informationen utan att själv sätta din personliga prägel på informationen. Det måste göras helt 

förutsättningslöst och objektivt.  

2. Systematisering och kategorisering 

Skapa under- och överkategorier till informationen och systematisera in all information från 

intervjuerna i kategorierna. På det sättet blir det synligt vilka åsikter och frågor som hör till 

vilken respondent. Det blir även lättare att jämföra i senare skede av rapporten.  

3. Kombination 

Här handlar det om att tolka informationen, generalisera och försöka se samband mellan 

åsikter som vi fått fram i intervjun. Det kan göras med hjälp av någon modell.53  

 

När vi analyserade materialet från våra intervjuer hade vi de ovanstående stegen som 

utgångspunkt. Det viktigaste var att framförallt kategorisera svaren, det för att få en begriplig 

översikt av empirin som framkommit. Det gjordes alltså med hjälp av Jacobsens metod samt 
                                                 
53 Jacobsen, Sid 216, 219, 231, 241  
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Esaiassons kartläggningsmetod som har samma grundtanke.54  Först och främst skrev vi ner 

intervjuerna direkt efter samtalen ägt rum. Det för att inte glömma eller senare misstolka 

informationen. När intervjuerna var gjorda tog vi fram all information, sammanfattade och 

värderade den utifrån vårt syfte. Vi tog även bort den information som ansågs ligga utanför 

ramarna för undersökningen. Därefter kategoriserade vi informationen i olika ämnen som 

kommit fram under intervjuerna. Det för att överskådligt och visuellt se hur olika faktorer 

hörde ihop. Sedan jämförde vi intervjuerna mot teorin och försökte se samband. Genom det 

här tillvägagångssättet kunde vi relativt enkelt analysera informationen. Vidare gav vi även 

respondenterna fabricerade namn i rapporten. Skälet var att inte uppge namnet på personer 

som i senare skede skulle kunna hänföras till de svar som de lämnat. När sedan analysen var 

färdig blev vår sista uppgift att finna och dra slutsatser, vilket vi gjorde härnäst.  

   

3.3.4 Slutsatser 

Slutligen skrev vi alltså våra slutsatser om vad vi ansåg den givna informationen givit för 

konkreta och användbara resultat. Slutsatserna kommer från den undersökning som 

genomförts, analyserats och utvärderats.  

 

Som allra sista insats i rapporten värderade vi resultaten som framkommit. Här reflekterade vi 

över säkerheten och korrektheten av resultaten samt ifall de var trovärdiga och tillförlitliga. 

Det gjordes genom att undersöka vilken validitet och reabilitet som fanns i rapporten. 

Validitet står för vilken giltighet och relevans som finns, det finns både intern respektive 

extern validitet. Den interna validiteten granskar ifall vi efterforskat det som vi ämnat 

undersöka. För att kontrollera det granskade och diskuterade vi kritiskt de begränsningar som 

kunde finnas i rapporten. Vi spekulerade om vi skulle ha fått samma resultat ifall vi gjort 

undersökningen igen och om resultatet skulle särskilja om andra gjorde om undersökningen. 

Vi förde med andra ord en dialog över vilka förbehåll som kunde tänkas finnas för resultatet. 

Den externa validiteten undersöker om resultatet är överförbart på andra områden än det nu 

undersökta.55 Ifall undersökningen har en kvalitativ ansats anses det nästan omöjligt och vi 

har ingen anledning att motsätta oss den uppfattningen. Vi utesluter med andra ord en hög 

extern validitet i rapporten. Med reabilitet menas att undersökningen måste gå att lita på. Det 

får inte vara felval av metoder eller teorier och rapporten skall vara trovärdig och 

                                                 
54 Esaiasson et al., Sid 306-307 
55 Jacobsen, Sid 21-22 & Esaiasson et al., Sid 64 
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tillförlitlig.56 För att undersöka det här diskuterade vi sannolikheten att vi påverkat resultatet 

genom så kallade intervjueffekter. Med det menas att undersökarna exempelvis uppträder på 

ett sätt som gör att de intervjuade förstår att det förväntas ett visst svar av dem.57 Vi förde 

även en diskussion om det fanns något som talade för att de människor som vi intervjuat 

svarat fel eller möjligtvis oärligt. Dessutom funderade vi över ifall vi slarvat med frågorna, 

sammanställningen eller använt fel metod och/eller teorier. Efter den här proceduren kan vi 

sätta en stämpel på det resultat vi kommit fram till. En stämpel som visar hur pass rapporten 

är tillförlitligt och trovärdig såväl som giltig och relevant. 

 

3.4 Val av litteratur 

Informationssökandet av litteraturen är främst gjord på basis av den systematiska metoden. 

Med det menas att information söks på olika databaser med hjälp av ämnesord, rubriker eller 

andra kännetecknade ord för det eftersökta. Genom det här sättet fås en stor mängd 

information på ett snabbt sätt. Det svåra, tillika den största nackdelen med tillvägagångssättet, 

är att välja sökord som verkligen representerar det som söks. Det är enkelt att välja felaktiga 

sökord som gör att du inte får den information du söker.58 Vid vår informationssökning med 

det här tillvägagångssättet har vi fått ett stort urval böcker och tidskrifter att välja mellan. De 

har vi sedan utvärderat och graderat beroende på hur användbara de var. Av den orsaken 

känner och tror inte vi som författare att sökning med hjälp av den systematiska metoden har 

hämmat oss i vår sökning. Då vi enkelt funnit relevant litteratur inom det valde 

ämnesområdets inriktning. Det har dock funnits extremt mycket teori på de områden vi 

undersökt. Den teori som tagits upp är dock enligt oss den mest ändamålsenliga för rapporten. 

Vi känner tillförlit till att vi har funnit ett representativt urval av teori till vår rapport.    

                                                 
56 Jacobsen, Sid 22 
57 Patel, Sid 77 
58 Rienecker & Jorgensen, Sid 119-120  
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4 EMPIRI 

I det här kapitlet skall vi sammanställa informationen vi fått av de tio intervjuer som 

genomförts med medarbetarna. Varje enskild intervju kommer att presenteras i en egen rubrik 

med respondentens svar. Den här presentationen är en sammanfattning, intervjuerna i sin 

helhet finns i appendix längst bak i rapporten. Det bör även tilläggas att namnen på 

respondenterna är fabricerade och motsvarar inte deras verkliga förnamn. 

 

4.1 Intervju med Anneli 

Annelie arbetar som säljare i en integrerad detaljhandelskedja inom hemtextil och 

hemaccessoarer. Hon anser att bra ledarskap kännetecknas av att ledaren är lugn, rättvis, 

ordningsam och handlingskraftig. Några samlade ord för det är främst strukturerad, 

organiserad och företagsam. Dåligt ledarskap hänför sig till att ledaren är dålig på att 

kommunicera, behandlar människor olika och anser att de själva är förmer än andra. Hon 

anser att ledarna måste arbeta med medarbetarna och inte över dem. Ifall ledaren ignorerar 

medarbetarna finns det stor risk att de inte kommer sträva mot samma mål. Anneli motiveras 

när hon får eget ansvar då det visar på tillit och förtroende från ledaren. Dock är den främsta 

orsaken till motivation när ledaren uppmuntrar henne och visar uppskattning, antingen verbalt 

och/eller ekonomiskt. Förutom de ovan nämnda sakerna är det även viktigt för motivationen 

att arbeta i ett tillfredställande arbetsklimat. Anneli menar att det krävs det som diskuterats 

initialt beträffande uppskattning, uppmuntran och eget ansvar, för att få medarbetarna 

motiverade. De ledaregenskaper har också används av ledare som motiverat henne sedan 

tidigare. Hon är av uppfattningen att det går att lära sig ledaregenskaper och därmed bli en 

bättre ledare. Anneli säger att det finns brister hos ledare idag, de måste bli bättre på att vara 

rättvisa och inte favorisera medarbetare. De måste även bli mer ordningsamma och 

strukturerade. De ledaregenskaper som motiverar henne är att ledaren är ärlig, uppskattande 

och uppmuntrande mot personalen. Sedan måste ledaren ge frihet och eget ansvar till 

medarbetarna och vara kompetent nog att fördela och delegera ansvaret. Det här gör att 

medarbetarna känner tillit från chefen/ledaren, en känsla som kan vara starkt motiverande. De 

fem mest motiverande ledaregenskaperna enligt Anneli är följande: 

• Ärlig 

• Uppmuntrande och visa uppskattning 

• Delegerande och fördelande 
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• Organiserad 

• Rättvis 

 

4.2 Intervju med Linda 

Nästa respondent var Linda som arbetar som säljare i en fristående guldsmedja. Linda anser 

att kännetecknen för bra ledarskap är när ledaren lyssnar på sina medarbetare och är lyhörd. 

Därutöver skall ledaren vara rättvis, medverkande i arbetet och ge förtroende åt sina 

medarbetare. De utmärkande dragen för en dålig ledare är när ledaren försöker vara kompis 

med sina medarbetare. För det medför att den makthierarki som finns och behövs kommer att 

försvinna. Linda berättar att hon motiveras av ansvar och förtroende från chefen men även 

från gemensamma och individuella mål som alla kan sträva mot. Andra motivationsfaktorer är 

utbildningar och utveckling på arbetet samt bra arbetsklimat och arbetskollegor. Något som 

också kan vara motiverande är olika ekonomiska fördelaktigheter så som provision. Ledare 

som motiverat Linda har besuttit ledaregenskapen lyhördhet och därmed förmått lyssna på 

medarbetarna. Det som krävs av ledare för att motivera sina medarbetare är den där extra 

sporren som en chef kan ge, berättar Linda. Dessutom måste ledaren sätta upp tydliga mål, 

både gemensamma och individuella, som de måste få medarbetarna att sträva mot. Linda tror 

att det går att lära sig olika ledaregenskaper men att ledarskapet ursprungligen kommer från 

uppväxten och föräldrarna. Linda anser att ledare bör arbeta med sina medarbetare och inte 

över dem. De skall inte vara rädda att göra samma arbetsuppgifter som den övriga personalen. 

De ledaregenskaper som motiverar Linda är när ledaren är lyhörd och lyssnar på sina 

medarbetare samt sätter sig in i medarbetarnas situation. När chefen arbetar tillsammans med 

medarbetarna genererar det till förtroende för ledaren och motivation hos de anställda. Att 

upprätthålla en bra kommunikation är likaså viktigt. Det gällande att chefen är uppdaterad och 

har kunskaper om vad de olika medarbetarna motiveras av och vilka mål de har. Det hör ihop 

med att chefen måste vara organiserad och strukturerad vilket också är viktigt enligt Linda. 

De fem mest motiverande ledaregenskaperna enligt Linda är följande: 

• Bestämd 

• Lyhörd/Lyssna 

• Delegerande/Fördelande  

• Delaktig 

• Rättvis 
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4.3 Intervju med Matilda 

Nästa respondent var Matilda som arbetar i frivillig fackhandelskedja inom möbelbranschen. 

Hon anser att bra ledarskap är när ledaren kan skapa trivsel och sammanhållning i gruppen 

medan dåligt ledarskap är ifall ledaren sitter på kontoret och inte aktivt styr gruppen de leder. 

Det är även negativt om ledaren inte kan balansera ledarskapet på en bra nivå mellan väldigt 

rigorös och alltför broderlig. Matilda motiveras av trivsel och sammanhållning i 

arbetsgruppen. Hon anser det då blir lättare, roligare och trivsammare att arbeta vilket ger 

ökad motivation. De ledare som Matilda har arbetet med har lyckats motivera henne genom 

att anordna olika gruppaktiviteter som är gemensamhetsskapande. Ledare som motiverat 

Matilda har besuttit ledaregenskaperna delegerande och fördelande. De har visat tillit och 

förtroende till henne vilket medfört att hon blivit motiverad. Hon tror att ledare måste vara 

lyhörda och lyssna på sina medarbetare och att effektiv tvåvägskommunikation skapar mer 

motiverade medarbetare. Förutom det redan nämnda är det viktigt att ledaren är 

uppmuntrande då det är en avgörande roll för hennes motivation. Matilda är av tron att ledare 

säkerligen kan lära sig ledaregenskaper men att de riktigt omtyckta ledarna har haft 

ledarskapet medfött. Hon anser att ledare måste bli bättre på att aktivt styra gruppen och inte 

endast sitta på kontoret. De ledaregenskaper som framförallt motiverar Matilda är när ledaren 

är uppmuntrande, för det genererar i att hon blir mer självsäker och till följd därav motiverad. 

En annan motiverande ledaregenskap är när ledaren kan samordna och strukturera på 

arbetsplasten och på så sätt styra personalen. Att ledaren är rättvis är också viktigt samt att 

den anordnar gruppaktiviteter som stärker sammanhållningen i gruppen.  De fem mest 

motiverande ledaregenskaperna enligt Matilda är följande: 

• Rättvis 

• Ge förtroende och ansvar 

• Uppmuntrande 

• Lyhörd och Uppmärksam  

• Bestämd 

 

4.4 Intervju med Maria 

Respondenten i nästa intervju arbetar i en integrerad kedja inom klädbranschen. Maria ansåg 

att bra ledarskap innefattade att ledaren var lyhörd och lyssnade på sina medarbetare. Dåligt 

ledarskap var däremot när ledaren var ignorant och styrde utan att föra en dialog med de 
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anställda. Motivation hos Maria uppstår när hon har ett mål att följa och goda arbetsrelationer. 

För att motivera medarbetarna har Maria märkt att ledare ofta använder olika mål för butiken 

och individen. De försöker även motivera genom verbal uppmuntran och kommunikation. 

Ledaregenskaper som tidigare motiverat Maria är att ledare fört en bra kommunikation med 

medarbetarna, varit lyhörda, målinriktade och satt upp försäljningsmål. Det har även varit 

motiverande när ledaren varit positiv samt delaktig i det vardagliga arbetet. För att få 

medarbetarna motiverade anser Maria det krävs att ledarna är positiva och engagerade. Det 

skapar inspiration och uppslutning runt de mål som de gemensamt skall uppnå. Målen anser 

hon är väldigt viktiga för de gör att personalen har något att arbeta mot. Maria tror inte att 

ledarskapet är medfött utan tror att det går att lära sig och därigenom bli en bättre ledare. 

Ledaregenskaper som motiverar Maria är när ledaren är positiv för det leder till en bättre 

stämning och trivsel på arbetsplatsen. Det är även viktigt att de kan kommunicera på ett bra 

och tydligt sätt, både individuellt och i grupp. Det skall vara tvåvägskommunikation för 

ledaren måste även vara lyhörd på vad medarbetarna tycker och tänker. Viktigt är även att 

ledaren är engagerad då det leder till inspirerade medarbetare som arbetar bättre. Dessutom är 

det motiverande när ledaren är bestämd och står för sin sak, det bildas då en trovärdighet och 

tillförlitlighet för vad ledaren säger. Slutligen är det bra med ledare som ställer upp mål då det 

leder till motivation hos medarbetare. De fem mest motiverande ledaregenskaperna enligt 

Maria är följande: 

• Engagerad/Engagerande 

• Positiv 

• Bestämd (i delegeringen och kommunikationen) 

• Lyhörd/Lyssna 

• Inspirerande/Entusiastisk  

 

4.5 Intervju med Kristina 

Vår nästa intervju genomfördes med Kristina som är anställd i en frivillig kedja som saluför 

färger, tapeter, kakel, klinkers samt andra liknande produkter. Kristina anser att bra ledarskap 

är när ledaren är lyhörd och lyssnar på personalen. Ledaren skall dessutom vara framåtriktad 

och drivande mot de mål som butiken har. Motsatsen, dåligt ledarskap, är när de ignorerar och 

inte lyssnar på personalen och när ledaren alltid antar att hon/han har det rätta svaret. Det 

leder enligt Kristina till att medarbetarna inte motiveras att sträva mot butikens mål. Hon själv 

motiveras av uppskattning, uppmuntran, mycket arbetssysslor och när hon känner sig behövd. 
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Ledaren har stor roll i den här motiveringen då det är ledarens arbete att ge uppskattning och 

tillfredställa de motivationsbehov som Kristina har. Tidigare ledare har försökt att motivera 

henne genom att sätta upp konkreta mål och bygga upp vänskapsrelationer. De båda har varit 

positiva för motivationen medger Kristina. De ledare som motiverat Kristina har haft 

ledaregenskaperna lyhördhet och omhändertagande av medarbetarna. Dessutom har de varit 

målinriktade, ansvarstagande, engagerade och kompetenta. De nämnda egenskaperna samt att 

ledaren är positiv är något som Kristina tror krävs av ledaren för att bibehålla och erhålla 

motiverade arbetare. Kristina menar att det behövs en viss karaktär av människa för att bli en 

bra ledare. Det går att lära sig vissa ledaregenskaper och därmed förbättras men det finns 

vissa ledare som har bättre anlag för det. För att summera säger hon att motiverande 

ledaregenskaper är när ledarna är uppmärksamma och lyhörda på personalen. De skall 

uppmuntra medarbetarna med exempelvis belöning eller en klapp på ryggen. Ledarna skall 

även vara drivande för då presterar personalen sitt yttersta. Det är också viktigt att ledaren har 

uppsatta mål som de klart och tydligt visar. Slutligen är det motiverande ifall ledaren är 

inspirerande och/eller engagerad för det medför att hon vill nå dit ledaren vill. Kristina menar 

att ledarna måste visa att de själva är engagerade för att kunna uppnå engagemang hos 

medarbetarna. De fem mest motiverande ledaregenskaperna enligt Kristina är följande: 

• Engagerad/Engagerande 

• Bra kommunikatör och uppmuntrande  

• Målinriktad 

• Inspirerande/Entusiastisk  

• Gott självförtroende 

 

4.6 Intervju med Lisa 

Under den här intervjun pratade vi med Lisa som är säljare i en integrerad kedja inom 

klädesbranschen. Lisa ansåg att fördelaktigt ledarskap är när chefen kan motivera sina 

medarbetare att prestera sitt yttersta mot butikens mål. Bra ledarskap innefattande även att 

ledaren skall sätta sig in i medarbetarnas situation och göra samma sysslor som dem. Dåligt 

ledarskap var när ledaren bestämde med envälde och inte lyssnande, kommunicerade eller 

förde en dialog med personalen. Lisa berättade att hon motiveras av möjligheter till 

utveckling och när hon får ta egna initiativ. Det är även motiverande när ledaren är lyhörd och 

lyssnar på hennes åsikter. Motivationen hänför sig alltså i stor del till faktorer som ligger i 

ledarens påverkan. Lisa berättar att ledare ibland försöker motivera medarbetarna genom att 
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ge möjligheter till egna initiativ men vanligtvis sätter de upp olika mål. Målen kan vara 

väldigt motiverande i sig men det finns en risk att ledaren har alltför många mål vilket leder 

till oengagemang. Därför bör de hållas mindre till antalet och alltid vara uppnåeliga. För att få 

motivation hos medarbetarna måste ledaren vara positiv, ärlig och trovärdig. Utöver det här 

måste ledaren kommunicera på ett konkret och tydligt sätt. Att ledare kommunicerat på ett bra 

sätt är också en ledaregenskap som motiverat Lisa sedan tidigare. Vidare tror Lisa att det går 

att lära sig bli en bättre ledare bara de är öppna för ny information och villiga att se sina egna 

brister. Några brister som hon anser är genomgående hos ledare är att de måste bli bättre på 

att ta till sig kritik och vara lyhörda på medarbetarna. När vi sedan frågade om de direkta 

ledaregenskaper som motiverade Lisa kom hon fram till att ledarna bör vara bestämda och 

trygga i sina åsikter samt vara bra kommunikatörer. Ledaren måste dessutom förmå att lyssna 

och vara lyhörd på vad personalen tycker och tänker. De skall även vara ärliga och 

förtroendeingivande. Till sist skall de också kunna ge individuell konstruktiv kritik och ge 

inspirerande tal. De fem mest motiverande ledaregenskaperna enligt Lisa är följande: 

• Positiv 

• Lyhörd/Lyssna  

• Engagerad/Inspirerande 

• Bra kommunikatör 

• Omhändertagande 

 

4.7 Intervju med Sara 

Sara arbetar som säljare i en integrerad kedja inom optikerbranschen. Sara anser att bra ledare 

är strukturerade, ärliga och uppmuntrande. Motsatsvis anser hon att dåliga ledare är oärliga 

personer som baktalar sina medarbetare. Sara berättar att hon motiveras av goda 

arbetskollegor och bra arbetsmiljö då hon trivs på arbetet om hon känner sig välkommen och 

behövd. Sara anser även att det är motiverande när ledaren ger feedback, vilket hon har 

upplevt motiverande hos tidigare ledare. Uppmuntran är enligt Sara det främsta nyckelordet 

för ledare som vill motivera sina medarbetare, andra nyckelord är ärlighet och skapa 

gemenskap. Vidare har hon även upplevt att ledare som visar tillit och förtroende för sina 

medarbetare motiverar. Sara tror att du föds till ledare med vissa ledaregenskaper men att det 

ändå går att lära sig bli en bra ledare. Slutligen bad vi Sara förtälja vilka ledaregenskaper som 

motiverar henne. Hon berättade att ledare som är lyhörda och som kan sätta sig in i 

medarbetarnas situation motiverar henne. Ledaren skall även vara ärlig och rättvis då det 
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skapar en trygghet i arbetet. Utöver det här ansåg hon att det var viktigt med struktur och 

organisation på arbetet. Ledaren skall även delegera ut arbetsuppgifter till medarbetarna för då 

känner sig alla delaktiga i arbetet. De fem mest motiverande ledaregenskaperna enligt Sara är 

följande: 

• Lyhörd/Lyssna 

• Rättvis 

• Ärlig  

• Delegerande 

• Organiserad 

 

4.8 Intervju med Petra 

Petra arbetar som säljare i en mindre fristående blomster- och heminredningsbutik. Hon börjar 

med att berätta att bra ledarskap är när ledaren besitter kunskaper och är allmänt kompetent. 

En bra ledare skall även uppmuntra sina medarbetare och kunna växla sitt ledarskap mellan 

olika situationer. Motsatsvis anser hon att dåligt ledarskap är när ledaren ignorerar 

medarbetarna, är otydlig samt oseriös. Petras främsta motivationsfaktorer är lön, mycket 

arbetssysslor och en positiv arbetsplats. Petras inställning till motivation förklarar hon på 

följande sätt: ”Arbetar man på ett ställe där man gillar arbetsuppgifterna så spelar chefens 

motivation mindre roll. Men arbetar man däremot på ett ställe där man trivs halvbra med sina 

arbetsuppgifter kan en bra ledare se till, med hjälp av sina ledaregenskaper, att man ändå trivs 

på arbetet och gör ett bra jobb.” Även om Petra anser att lön och belöning är bra 

motivationssätt säger hon att en klapp på axeln eller uppmuntran kan räcka långt som 

motivation. Petra anser att det krävs struktur, positiv inställning, kompetens samt ärlighet för 

att ledaren skall kunna motivera sina medarbetare. Hon tror inte du föds till ledare med vissa 

ledaregenskaper utan tror att bakgrund, uppväxt och erfarenheter påverkar i vilken grad du 

blir en bra ledare. Petra motiveras när ledaren är positiv, ärlig och uppmuntrande. Dessutom 

anser hon att det bör finnas en bra kommunikation mellan medarbetarna och ledaren samt 

delat ansvar på arbetet, för att alla skall känna delaktighet. Det är även viktigt att ledaren har 

den kunskap och kompetens som behövs för att leda ett företag. Ledaren skall också vara 

engagerad i företaget och föregå med gott exempel inför sina medarbetare. Det innefattar att 

ledaren exempelvis ofta infinner sig på arbetsplatsen. Därtill anser Petra att ledaren skall vara 

bestämd och alltid ta det sista övergripande beslutet. Annars finns det risk att det bildas 

osäkerhet hos medarbetarna. Till sist anser hon att ledaren skall sträva framåt och ha 
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nytänkande. Det för att företaget skall utvecklas och inte stå stilla. De fem mest motiverande 

ledaregenskaperna enligt Petra är följande: 

• Delegerande 

• Positiv  

• Kompetent 

• Uppmuntrande och belönande 

• Ärlig 

 

4.9 Intervju med Johanna  

Respondenten till den här intervjun arbetar på en integrerad kedja som säljer hud- och 

hårvårdsprodukter samt kosmetika. Johanna anser att bra ledarskap är när ledaren är 

tillgänglig, ärlig, kompetent och lyhörd. Det är även gynnsamt ifall ledaren bidrar till att det 

finns gemenskap och sammanhållning på arbetet. Dåligt ledarskap är enligt Johanna när 

ledaren inte har rätt kompetens på området samt stänger inne sig på kontoret och då inte 

arbetar tillsammans med sina medarbetare. Johanna delger att hon motiveras av utbildningar 

som bidrar till en egen utveckling. Det genererar i sin tur till bättre arbetstillfredsställelse. Att 

sträva mot gemensamma mål tillsammans med sin chef och arbetskamrater har också en 

motiverande effekt enligt Johanna. Hon har tidigare blivit motiverad av ledare ifall hon fått 

tillgång till utbildningar och genom ansvar. Hon menar att det krävs uppmuntran, kompetens, 

entusiasm samt att ledaren är framsynt för att kunna motivera sin medarbetare. Förutom det 

här bör ledaren även tydligt visa målen som gemensamt skall arbetas mot. Johanna är av 

uppfattningen att du troligtvis föds till ledare då hon inte tror att det går att lära sig vissa 

ledaregenskaper och därmed bli en bra ledare. Sammanfattningsvis berättar Johanna att en 

ledaregenskap som motiverar henne är kompetens. Ledaren skall även vara ödmjuk och 

delaktigt sträva mot de gemensamma målen. Det hör samman med att ledaren skall offra sig 

för sina medarbetare och vara osjälvisk. Är ledaren osjälvisk och ödmjuk skapar den ett 

förtroende hos de anställda som medför att även medarbetarna offrar sig för ledaren. De fem 

mest motiverande ledaregenskaperna enligt Johanna är följande: 

• Entusiastisk/Inspirerande 

• Kompetent 

• Kreativ och Initiativrik  

• Bestämd 

• Framsynt  
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4.10 Intervju med Catrin 

Den sista intervjun gjorde vi med Catrin, som arbetar i integrerad kedja inom klädesbranschen. 

Hon anser att bra ledarskap är när ledaren kan få en individ och/eller en hel grupp att 

överträffa sig själva. Motsatsvis kopplar Catrin ihop dåligt ledarskap med översitteri där 

ledarens hävdningsbehov övertar och blir negativt. Catrin förtäljer att hon motiveras av ledare 

som föregår med gott exempel som hon då kan se upp till. En annan fördelaktig 

motivationsfaktor är utmaningar i arbetet. Catrin berättar att ledare som motiverat henne har 

delegerat ut arbete och givit henne ansvar. Den tilliten har i sin tur genererat i att hon har fått 

bättre självförtroende. På frågeställningen vad som krävs av ledare för att motivera 

medarbetarna svarar Catrin att ledaren bör vara lyhörd och uppmärksam på vad medarbetarna 

vill. Att ledaren är positiv anser Catrin är den motiverande ledaregenskap som är viktigast. 

Den ledaregenskapen har också de flesta ledare besuttit som Catrin arbetat med. En annan 

ledaregenskap som hon uppmärksammat och uppskattat är att ledaren är ärlig och tydlig. 

Vidare tror Catrin att det måste finnas vissa anlag för att bli en bra ledare men att det 

naturligtvis går att lära sig vissa ledaregenskaper. De ledaregenskaper som motiverar Catrin är 

att ledaren är kompetent och delaktig. Catrin anser även att ledarna skall vara ödmjuka och 

positiva då det medför ökad motivation. Med ödmjukhet menar hon att ledaren inte skall 

bestämma med envälde utan vara lyhörd för vad medarbetarna anser. Ledaren måste dock 

också stå för vad den anser och vara bestämmande. Det här hänger ihop med att det måste 

finnas en bra kommunikation mellan ledare och medarbetare. I övrigt är det också viktigt att 

ledaren kan erkänna när den gjort ett misstag och stå för det. De fem mest motiverande 

ledaregenskaperna enligt Catrin är följande:       

• Delaktig 

• Ödmjuk 

• Delegerande 

• Positiv 

• Tydlig 
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5 ANALYS 

I det här kapitlet skall vi analysera och jämföra det empiriska materialet med litteraturen vi 

presenterat i den teoretiska referensramen. Genom det här tillvägagångssättet kommer vi att 

se likheter och skillnader mellan vad litteraturen säger och vad undersökningen visar. Det 

här kapitlet är omfattande och analyserar de flesta synvinklar. Vi finner det nödvändigt för 

att skapa ett sammanhang för rapporten och dess resultat.  

 

5.1 Allmänt om ledaregenskaper 

Av undersökningen framkom det att vissa ledaregenskaper har motiverande effekter på 

medarbetarna. Det uttalandet tar sin grund i att alla respondenter var kapabla att namnge ett 

antal ledaregenskaper som enligt de intervjuade var motiverande. De här ledaregenskaperna 

var även högst betydelsefulla för medarbetarna. För såvida ledaren inte använde vissa 

ledaregenskaper kunde det uppstå motivationsbekymmer hos respondenterna. Motsatsvis 

medförde användandet av vissa ledaregenskaper till motiverande effekter hos respondenterna. 

Det här resultatet är givande för undersökningen samt visar ämnets/rapportens betydelse. 

Vidare är det även starkt korrelerande med litteraturen som säger att vissa ledaregenskaper har 

aktningsvärda effekter på medarbetarna.59 I övrigt har respondenterna uppfattningen, liksom 

forskarna på området,60 att ledaregenskaper och ledarskap är något som går att lära sig. Vissa 

personer anses dock ha bättre anlag för att bli bra ledare. Det medför att det underskott av 

ledare kan säkerhetsställas ifall kunskaperna finns. Undersökningen visade även att 

respondenterna inte har några bekymmer att definiera ordet ledaregenskaper. Det underlättade 

undersökningsprocessen och det går konstatera att ordets innebörd är allmänt känt.61  

 

5.2 Ledaregenskaper   

I den här analysen skall vi jämföra och analysera vår undersökning med den presenterade 

litteraturen om ledaregenskaper. Den första allomfattande skillnaden är att mängden olika 

ledaregenskaper de intervjuade berörde var mindre än mängden som teoretikerna 

presenterar.62  Det kan dock finnas ett antal förklaringar till det. Det kan innebära att de 

                                                 
59 Nilsson Sid, 101-103 
60 Nilsson Sid, 102-103 
61 www.ne.se, (080128) 
62 Hänvisning till Appendix 3: Summering av Ledaregenskaper 
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generella ledaregenskaperna som benämns i litteraturen inte har en motiverande effekt. En 

annan förklaring kan vara att vi har genomfört en mindre undersökning om tio respondenter, 

vilket medfört att vi ej erhållit tillräckligt många synvinklar. Ytterliggare en förklaring kan 

vara att vi implicit frågat om motiverande ledaregenskaper, det utesluter i sin tur svar om 

generella ledaregenskaper. De ovanstående och ytterliggare förklaringar finns säkerligen till 

den här skillnaden. Det medför svårigheter att med exakt säkerhet veta orsaken till de 

ovanstående differenserna. Skillnaderna beror dock troligtvis på delar av varje potentiell 

förklaring som redovisats. Vi kan även konstatera att näst intill alla de ledaregenskaper som 

respondenterna benämnt i intervjuerna är presenterade i den omfattande litteraturen. Det finns 

alltså stora likheter mellan de svar som vi fått under intervjuerna och de ledaregenskaper som 

litteraturen visat. Dock tar litteraturen upp en klart större mängd ledaregenskaper vilket då 

bidrar till den här likheten. Även om alla teorier i sig beskriver olika ledaregenskaper är deras 

kombinerade svar alltså starkt korrelerat med de svar som vi fått i undersökningen. Vilket 

betyder att vår undersökning trots allt fått fram liknande resultat som tidigare undersökningar. 

Det är endast tre ledaregenskaper som respondenterna benämnt som inte är upptagna i 

litteraturen som redovisats. De är delaktighet, omhändertagande och skapa gemenskap. Alla 

är relationsegenskaper och inte egenskaper som hänför sig till ledarens personlighet. Orsaken 

till varför de inte är upptagna i litteraturen kan vara att många teorier som vi tagit upp i den 

teoretiska referensramen är gjorda utifrån ett chefsperspektiv och inte medarbetarperspektiv. 

De teorier utifrån ett chefsperspektiv bringar säkerligen mer personlighetsegenskaper vilket 

då förklarar varför de ovanstående relationsegenskaperna inte finns med i litteraturen. Det kan 

dock medföra att vissa motiverande ledaregenskaper som premieras av medarbetare möjligen 

förbises i litteraturen.  

 

Det ovanstående var en summering av jämförelsen mellan vår undersökning och 

ledaregenskapslitteraturen. Härnäst skall de enskilda ledaregenskapsteorierna jämföras och 

analyseras med vår undersökning. Respondenterna utgav drygt 20 motiverande 

ledaregenskaper och av de kan vi anträffa fyra i Collins teori. Beträffande att ledaren skall 

vara ödmjuk, organiserad, kompetent och engagerad/engagerande. 63  Orsaken till att vår 

undersökning är relativt samstämmig med Collins teori är att han har både 

medarbetarperspektiv och chefsperspektiv. Han urskiljer bådas syn och anser att en chef 

måste besitta personlighetsegenskaper så som kompetens men även relationsegenskaper som 

                                                 
63 Collins, Sid 20  
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ödmjukhet. Det anser även flertalet av våra respondenter vilket bidrar till likartade åsikter. De 

avvikelser, som dock finns, kan bero på att vår undersökning uteslutande undersökt 

motiverande ledaregenskaper vilket Collins inte gjort. Utfallet kan även påverkas av att 

respondenterna och Collins har olika definitioner för egenskaper. Ett exempel är 

samarbetsvänlig som kan tolkas på olika sätt. Vissa anser säkerligen att det står för lyhördhet 

medan andra anser att det står för ödmjukhet. Alla ovanstående saker kan påverka och stjälpa 

till avvikelser mellan vår undersökning och Collins teori.  

 

Vid en jämförelse mellan respondenternas svar gentemot teorin kallad ”Big 5” påträffar vi 

endast två ledaregenskaper som är jämförliga. De var att ledaren skall vara kreativ och 

ansvarsfull/pålitlig.64 Undersökningen visar även att House & Aditya, Northouse och Hersey 

& Blanchards nämnda ledaregenskaper inte var likartade med respondenternas svar. Av de 19 

egenskaper som fanns i deras teorier kunde vi endast hitta fyra stycken som var förenliga med 

intervjuernas svar. De var: bestämd, gott självförtroende, målinriktad och 

pålitlig/ansvarfull.65 Skillnaden mellan respondenternas svar och de fyra teorierna i det här 

stycket kan säkerligen förklaras av att de här teorierna nästan uteslutande koncentrerar sig på 

ledarens personlighetsegenskaper och inte på ledarens relationsegenskaper. Givetvis blir det 

då avvikelse mot vår undersökning som utgår från motsatsen. Dessutom undersöker vi 

exklusivt motiverande ledaregenskaper, vilket de ovanstående teoretikerna inte gjort. Det 

bidrar troligtvis även till skillnaden mellan vår undersökning och deras teorier.     

 

Respondenternas svar visade sig dock överensstämma tämligen bra med den teori som 

DuBrin har. De intervjuades svar gick att hänföra till fem olika ledaregenskaper som DuBrin 

benämner. De var beträffande att ledaren skall vara inspirerande/entusiastisk, 

pålitlig/ansvarasfull, ödmjuk, positiv och ha gott självförtroende.66 DuBrin, liksom Collins, 

har både medarbetarperspektiv och chefsperspektiv i sina teorier. Det medför då till vissa 

liknelser med vår undersökning enligt tidigare resonemang. Avvikelser mellan respondenterna 

och den här teorin kan dock bero på subjektiva definitioner/uppfattningar av ledaregenskaper. 

Vad DuBrin innefattar i ordet positiv kan endast han förklara. Det kan betyda entusiastisk 

eller engagerad, men lika gärna glad och social. Sedan kan självklart även den här teorin få 

                                                 
64 Nilsson, Sid 103-104   
65 Jacobsen & Thorsvik, Sid 487, Northouse Sid 19, Hersey & Blanchard, Sid 89 
66 DuBrin, Sid 33 
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avvikelser till följd av att den inte undersöker motiverande utan endast generella 

ledaregenskaper.  

 

Av analysen framkom det att respondenterna instämmer med Sune Olssons teori om 

ledaregenskaper. Olssons benämner framförallt fem olika ledaregenskaper vilka alla är 

omnämnda i intervjuerna. De fem ledaregenskaper som Olssons, tillika respondenterna, anser 

är bra ledaregenskaper är att ledaren skall vara lyhörd, bra kommunikatör, kompetent, 

delegerande och rättvis.67  Orsaken till liknelsen i respondenternas svar gentemot Olssons 

teori är troligtvis undersökningens utgångspunkt. Olsson undersökning är gjord uteslutande 

utifrån ett medarbetarperspektiv, precis som vår undersökning. Dock är det intressant att både 

Olsson och våra respondenter benämnt liknande ledaregenskaper. Det tyder på att 

medarbetarna är relativt eniga om vilka de främsta ledaregenskaperna är. Slutligen är de 

likheter som finns mellan vår undersökning och Nilsson, Blume/Siglings och Larsson teorier 

relativt stora. De ledaregenskaper som korrelerar mellan respondenternas svar och deras 

teorier är att ledaren skall vara ärlig, kompetent, kreativ, engagerad/engagerande, framsynt, 

rättvis, lyhörd, uppmuntrande, bestämd, bra kommunikatör och inspirerad/entusiastisk. 68  

Även de här författarna har sin utgångspunkt i både ett medarbetarperspektiv och 

chefsperspektiv. Det bidrar, som tidigare resonerats, till vissa liknande ledaregenskaper med 

vår undersökning. Att de ovanstående teorierna upptar generella och inte endast motiverande 

ledaregenskaper medför dock till skillnader. Till sist är även definition problematiken förenat 

med de här teorierna vilket kan skapa avvikelser till vår undersökning. 

 

Sammanfattningsvis är det främst tre saker som medför vissa teoriers likhet respektive olikhet 

med vår undersökning. Det första skälet är att vår undersökning är gjord utifrån ett 

medarbetarperspektiv och inte ett chefperspektiv. Det medför att ledaregenskaper som berör 

relationsförhållanden blir mer fokusering och koncentration runtom. Ifall en teori är utifrån ett 

chefsperspektiv bildas det mer fokusering kring personlighetsegenskaper så som intelligens 

och självförtroende, vilket skapar skillnader till vår undersökning. Det andra skälet är att vi 

implicit undersökt motiverande ledaregenskaper och inte generella ledaregenskaperna som de 

andra författarna. Det tredje skälet är svårigheterna med definitionerna. Vissa ledaregenskaper 

kan betyda och innebära olika saker för personer vilket medför skillnader. Förutom de här 

skälen finns det även andra orsaker till skillnaderna. Hur många som varit med i 

                                                 
67 Olsson, Sid 137 
68 Larsson, Sid 55 & Blume/Sigling, Sid 35, Nilsson, Sid 102  
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undersökningarna har säkerligen viss betydelse. Den undersökning vi genomfört är trots allt 

mindre omfattande än många andra författares vilket medför mindre synpunkter. Alla de här 

skälen, förutom skäl nummer två, är även orsakerna till varför det finns avvikelser teorierna 

emellan. Det går att läsa i Appendix 1: Summering av ledaregenskaper för att få en visuell 

uppfattning vilka ledaregenskaper som respondenterna och teorierna beskriver samt hur de 

förhåller sig till varandra. 

 

5.3 Motivation 

I den här analysen skall vi jämföra och analysera svaren från intervjuerna med teorin om 

motivation. Först skall en övergripande summering av respondenternas svar kontra 

motivationsteorin äga rum. Respondenterna har benämnt merparten av de motivationsfaktorer 

som återfinns i litteraturen. Vidare kan nästan alla motivationsfaktorer som diskuterats i 

teorierna hänföras och likställas till ledaregenskaper som respondenterna beskrivit i 

intervjuerna. Det visar att respondenterna har samma åsikter som teoretikerna på området. Det 

tyder dock än mer angeläget på att ledare kan skaffa upplysningar om vissa motiverande 

ledaregenskaper genom att studera motivationsteori. Nu närmast skall de presenterade 

motivationsteorierna analyseras enskilt, likt föregående analys.  

 

Undersökningen visar att respondenternas svar angående motiverande ledaregenskaper 

överensstämmer med Nilssons teori. Den här teorin förklarar att det är motiverande när 

ledaren ger ansvar, förtroende, är målinriktad, sätter upp tydliga mål, skapar sammanhållning 

samt har en bra och tydlig kommunikation.69 Alla av Nilssons motivationsfaktorer omnämns 

av respondenterna som ledaregenskaper som motiverar. Här syns tydligt likheterna mellan 

teorins motivationsfaktorer och motiverande ledaregenskaper. En orsak till att 

respondenternas svar är likartade Nilssons teori är således på grund av att motiverande 

ledaregenskaper ofta är synonymt med motivationsfaktorer. Att vi i undersökningen endast 

efterfrågat ledaregenskaper som motiverar och inte generella ledaregenskaper är även en 

trolig orsak till likheterna. Det medför att vi uteslutande fick svar om motiverade 

ledaregenskaper, vilka som tidigare redogjorts ofta är synonyma med motiverande faktorer. 

För att summera det ovanstående är det främst två orsaker till likheterna mellan 

respondenternas svar och Nilssons teori. Den första orsaken är att motiverande faktorer i 

många fall är synonyma med motiverade ledaregenskaper. Den andra orsaken är att vi endast 
                                                 
69 Nilsson, Sid 54-55 
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efterfrågat motiverande ledaregenskaper, detsamma som motiverande faktorer, och ej 

generella ledaregenskaper. De två ovanstående orsakerna förklarar även varför 

respondenternas svar korrelerade med Hagemans, Grip/Sewerin och Maccobys nedanstående 

teorier. Hageman beskrev att ärlighet, delaktighet och rättvisa är starkt bidragande 

motivationsfaktorer men även att de får ansvar, förtroende och känner samhörighet. Vidare 

ansåg han att ledaren bör vara en bra kommunikatör. 70  Alla de motivationsfaktorerna 

benämndes i intervjuerna som motiverande ledaregenskaper. Grip/Sewerin och Maccoby 

ansåg att uppmuntran och uppmärksamhet71 var de viktigaste egenskaperna. Uppmuntran var 

till och med den näst mest omnämnda ledaregenskap som framkom under intervjuerna. 

Uppmuntran är följaktligen enligt den här undersökningen onekligen något som är bra för 

ledare att besitta och praktisera. Maccoby ansåg i en annan teori att fyra motivationsredskap 

höjer motivationen hos medarbetarna. De fyra är att ge ansvar, belöna, ha uppsatta mål samt 

skapa bra sammanhållning. 72  Även de här faktorerna var benämnda ledaregenskaper av 

respondenterna i intervjuerna. Orsakerna till samstämmigheten mellan respondenterna och de 

nyss nämnda teorierna är alltså detsamma som för Nilssons teori. Att motiverande 

ledaregenskaper ofta är synonyma med motiverande faktorer samt att vi endast efterfrågat de 

här motiverande ledaregenskaperna och inte generella ledaregenskaper.  

 

Respondenternas svar tyder dock på att utmaningar och utvecklingsmöjligheter inte genererar 

i motivation hos medarbetarna, något som Hageman förespråkat för. 73 Även om det blivit 

benämnt av några respondenter har det inte en avgörande roll för motivationen. En anledning 

till varför det inte diskuterats under intervjuerna kan vara för att de inte anses vara 

ledaregenskaper. Att ledaren ger utmaningar och utvecklingsmöjligheter hänför sig eventuellt 

till ledaregenskaperna lyhörd eller kompetent. Det kan dock betyda att utmaningar och 

utvecklingsmöjligheter inte är motiverande, även om det är mindre troligt. Respondenterna 

har slutligen främst pratat om mål i grupp och inte individuellt. För de intervjuade anser att 

det är roligare att sträva mot något gemensamt. Nilsson och Jacobsen/Thorsvik argumenterar 

trots allt för att målen bör vara individuella och inte bara gruppbaserade.74 Det nyss sagda kan 

ha ett antal orsaker och anledningar. Dels kan det självklart betyda att medarbetare främst 

tilltalas av mål som är gruppbaserade. En annan förklaring kan dock vara att vi genomfört en 

                                                 
70 Hageman, Sid 13, 24, 26-27 
71 Grip & Sewerin, Sid 38-40 & Maccoby Sid. 51-54 
72 Maccoby, Sid 81-90 
73 Hageman, Sid 43-44 
74 Jacobsen & Thorsvik, Sid 328-329 & Nilsson, Sid 55-56  

 - 34 -



undersökning om endast tio personer. Vid en större undersökning ges det mer synvinklar och 

därmed möjligtvis ett annat resultat. Värt att notera är dock att olika mål är viktiga för 

medarbetarna enligt den här undersökningen. Huruvida de är uppbyggda är troligtvis och 

möjligtvis av mindre relevans. Sammanfattningsvis kan sägas att undersökningen visade att 

respondenternas svar angående motiverade ledaregenskaper överensstämmer med många 

motivationsfaktorer enligt litteraturen. Det är troligtvis av de redan angivna anledningarna, att 

motivationsfaktorer är synonyma med motiverande ledaregenskaper samt att vi endast 

undersökt de motiverande och ej generella ledaregenskaper.  

 

5.4 Summering av analysen 

Här skall vi summera vad informationen i analyserna bidrar till vår undersökning och 

problemställning. Det har i analysen framkommit ett antal ledaregenskaper som både 

litteraturen och respondenterna ansett är motiverande. De ledaregenskaper som blivit 

omnämnda av både respondenter och litteratur bör ges mer tillförlitlighet och giltighet till. För 

chansen ökar att de motsvarar verkligheten ifall de får stöd från olika segment och grupper av 

människor. Dock är de ledaregenskaper som blivit det en ansenlig skara. Skall vi analysera 

utifrån de som blivit benämnda av både respondenter och teori finner vi nämligen 20 olika 

ledaregenskaper. Ifall vi analyserar utifrån de egenskaper som blivit benämnda i båda 

teorierna samt respondenterna sjunker siffran dock till sju stycken ledaregenskaper. De här 

avgränsningarna är emellertid svåra att göra och utlova säkerhet till. Då vissa ledaregenskaper 

som blivit benämnda ett antal gånger i teorin endast är upptagna av en respondent. Vilken 

motivation har då en sådan ledaregenskap? Det omöjliga är alltså att avgöra vilken vikt de 

olika teorierna och respondenterna har för undersökningen. Då vår undersökning är gjord 

utifrån ett medarbetarperspektiv kommer vi således att framförallt fästa stor vikt vid 

respondenternas svar vid rapportens fortsättning.  Det som ändå kan sägas är att de 20 

ledaregenskaper som blivit benämnda av både respondenter och litteratur är av trolig 

betydelse för motivationen. De 20 ledaregenskaperna kommer nu nedan att presenteras. De 

går även att finna i Appendix 1: summering av ledaregenskaper. 

Lyhörd Ärlig Bra kommunikatör Positiv  Entusiastisk/Inspirerande 

Kompetent Kreativ Uppmuntrande Rättvis Engagerad/Engagerande 

Framsynt  Bestämd Delegerande  Pålitlig Ge ansvar & förtroende 

Ödmjuk Organiserad Gott självförtroende  Målinriktad Skapa sammanhållning 
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6 SLUTSATSER & DISKUSSIONER 

I det här kapitlet skall vi besvara syftet med undersökningen samt framföra de övriga 

slutsatser och diskussioner som framkommit av rapporten.  

 

Syftet med rapporten var att beskriva vilka konkreta och distinkta ledaregenskaper som 

medarbetarna blir motiverade av. De svar som vi fick av frågeställningen var att 

respondenterna framförde 22 ledaregenskaper som var motiverande. Vissa ledaregenskaper 

var dock mer frekvent omnämnda i intervjuerna och bör således föräras med extra stort värde. 

Sammanställningen av de motiverande ledaregenskaper som benämndes i intervjuerna 

presenteras nedtill i ett diagram.  
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Tabell 2, Motiverande ledaregenskaper. 

 

Med diagrammets hjälp kan vi enkelt se vilka ledaregenskaper som blivit omnämnda i 

intervjuerna. Slutsatserna, tillika svaret på vårt syfte, är att de mest motiverande 

ledaregenskaperna hos en butikschef/ledare är de egenskaper som blivit benämnda av hälften 

eller fler respondenter i de tio intervjuerna. De som blivit det är: Lyhörd (7 av 10), Bra 

kommunikatör (6), Bestämd (6), Delegerande (6), Uppmuntrande (6), Positiv (5) och slutligen 

Kompetent (5). De ovanstående sju ledaregenskaper hos en butikschef leder således till att 

medarbetarna blir motiverade enligt undersökningen. Det besvarar problemformulering samt 

syftet med rapporten. Alla de här ledaregenskaperna är även upptagna i den presenterade 

litteraturen. Det ger ökad tillförlitlighet, trovärdighet och giltighet till de ovanstående 

ledaregenskaperna. 
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Med syftet besvarat skall härnäst övriga slutsatser och reflektioner presenteras. Beträffande 

ledaregenskaperna insåg vi att det fanns ett antal ledaregenskaper som teorin beskrev som inte 

nämndes i intervjuerna. Av det här skall inte förhastade slutsatser tas och tro att de är odugliga 

ledaregenskaper. Det visar snarare att teorins egenskaper, som troligtvis är att föredra rent 

generellt, inte givet genererar i motivation hos medarbetarna. Orsaken till att teorin innefattar 

mer ledaregenskaper är således på grund av att vi inte undersökt generella utan exklusivt 

motiverande ledaregenskaper. Inte av anledningen att de är inkorrekta eller missvisande. Ifall 

vi vänder på granskningen är nästan alla motiverande ledaregenskaper som respondenterna 

benämner beskrivna i litteraturen. Dock tar litteraturen upp ett större antal ledaregenskaper 

som bidrar till de här likheterna. Ändå visar det att teorierna kombinerat utger de 

ledaregenskaper som är motiverande enligt vår undersökning. Det är dock besvärligt att ta till 

sig den här informationen genom litteraturen. Arbetet blir omfattande och tidskrävande då 

litteraturen på området är nästintill oändlig. Angående de ledaregenskapsteorier som 

presenterats var det framförallt en författare vars teori korrelerade med respondenternas svar, 

den tillhörde Sune Olsson. Förutom Olsson har även Larsson, Blume & Sigling, Collins, 

DuBrin och Nilsson teorier som var relativt överrensstämmande med respondenternas svar. 

Medan Big 5, House & Aditya, Northouse samt Hersey & Blanchards teorier endast har ett 

fåtal överrensstämmande ledaregenskaper. Anledningen, tillika slutsatsen, till varför 

undersökningsresultatet endast korrelerade med vissa teorier är ifall de haft ett 

medarbetarperspektiv, liksom vi, som utgångspunkt. De teorier med ett medarbetarperspektiv 

har haft motiverande ledaregenskaper som liknar våra respondenters dito. Motsatsvis har de 

teorier med ett chefsperspektiv inte haft likartade ledaregenskaper, vilket skapar belägg för 

det här påståendet. Sedan har även olika definitionstolkningar av ledaregenskaper och att vi 

endast undersökt motiverande ledaregenskaper medfört skillnader mellan vår undersökning 

och teorierna. De två sistnämnda faktorerna bör dock skapa avvikelser till alla och inte några 

enskilda teorier och bör således inte ha påverkat resultatet.  

 

Slutsatserna och reflektionerna av motivationsteorin kommer härnäst att presenteras. Det 

framkommer av rapporten att motiverande faktorer ofta kan likställas och är synonyma med 

olika motiverande ledaregenskaper. Det fann vi intressant för det betyder att generella 

motivationsfaktorer då är ledaregenskaper som frambringar motivation. Vilket kan vara 

användbar kunskap för en butikschef som vill veta vilka ledaregenskaper som är motiverande. 

Det betyder även att butikschefen kan studera motivationslitteratur för att få viss kunskap om 

vilka de motiverande ledaregenskaperna är. I övrigt har författarna inom motivationsteorin 
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stor samstämmighet vilket ger ökad tillförlitlighet för att teorierna överrensstämmer med 

verkligheten. Det styrks ytterligare då respondenterna anger samma faktorer/egenskaper som 

litteraturen. Då den befintliga litteraturen om motivation är samstämmig är det enkelt för 

butikschefen att införskaffa sig tillförlitlig kunskap på ett snabbt och smidigt sätt. Kunskaper 

som är mycket betydelsefulla då motivationen är viktig för medarbetarna och därför även för 

företaget. Till sist består motivationsteorin främst av faktorer som berör sociala förhållanden. 

Det betyder att ledaren måste utveckla sociala egenskaper för att frambringa motivation. Det 

är med andra ord ledaregenskaper såsom uppmuntrande och delaktig än intelligens och mod 

som gör medarbetarna motiverade. De ledaregenskaperna som respondenterna benämnt som 

ej är upptagna i ledaregenskapslitteraturen hänför sig även de till sociala förhållandet mellan 

medarbetare och ledare. Det förstärker ytterliggare det ovanstående uttalandet.  

 

6.1 Diskussioner  

Här skall vi framföra de diskussioner som uppstått under rapporten. Syftet med rapporten var 

att utreda vilka ledaregenskaper som motiverar medarbetare. För att ämnet skall vara värt att 

undersöka bör ledaregenskaper således vara av betydelse för medarbetarna. Det bör även 

finnas ett samband mellan parametrarna ledaregenskaper och motivation. Undersökningen 

visade att ledaregenskaper var av betydelse för medarbetarna och att det fanns vissa 

ledaregenskaper som ledde till motivation. Det anser vi stärker undersökningens relevans och 

val av ämne. Betydelsen av den här rapporten styrks ytterliggare av att ledaregenskaper och 

ledarskap är något som går att lära sig, något som de flesta forskare och respondenter tror. Det 

medför att nuvarande och blivande butikschefer/ledare kan lära sig olika ledaregenskaper och 

därmed utvecklas. Det kan sedermera få effekter på butikens/företagets framgång och 

lönsamhet. Tills sist finner vi det anmärkningsvärt att definitionen av ledaregenskaper inte 

finns i svenskt lexikon. Vi framför den här åsikten med anledningen av att ingen vi intervjuat 

haft svårigheter att förstå eller förklara innebörden av ordet. Vi anser att ledaregenskaper är 

olika mänskliga egenskaper som hjälper en chef/ledare att leda en grupp. Praktiserande av de 

här ledaregenskaperna skall sedan ge effekter på gruppen. De föregående meningarna är enligt 

oss fullgod att använda för att definiera ordet. Vi anser därför att den här eller någon annan 

förklaring av ordet bör placeras i svenska lexikon. 

 

Härnäst skall det diskuteras angående rapportens validitet och reabilitet. Beträffande 

rapportens validitet har vi klart och tydligt utrett de vi ämnat utreda samt besvarat vårt syfte 
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på ett konkret sätt. Det ger intern gillighet och relevans eller med andra ord intern validitet till 

rapporten enligt oss. Vidare har vi grundat våra resultat och slutsatser utifrån undersökningen 

som utförts och analyserats. Vid undersökningen har vi använt en metod som anses korrekt i 

gängse mening och därmed är tillförlitlig. Det ger rapporten, förutom validitet, trovärdighet 

och tillförlitlighet eller med andra ord reabilitet. Vi anser inte att resultatet är generaliserbart 

då det inte förutsättningslöst kan antas att rapportens slutsatser går att tillämpa på en större 

mängd än de intervjuade. Det utesluter dock inte möjligheten att resultatet är tillämpbart på 

andra än respondenterna, ändock är den externa validiteten i rapporten låg. Båda författarna 

till rapporten tror inte att rapportens resultat är beskaffade och tillkomna av intervjueffekter 

som påverkat resultatet. För vi har varit medvetna om problemet och därmed försökt reducera 

riskerna under intervjuerna. Genom att exempelvis alltid låta respondenten prata fritt och 

aldrig tillägga eller hjälpa respondenten med ord. Vi som författare litar på resultatets 

aktualitet och anser att de är tillförlitliga och trovärdiga.  

 

Trots det ovanstående skall vi skriva de förbehåll som kan föreligga med rapporten. Vi tror, 

som redan beskrivit, inte att vi har påverkat respondenterna nämnvärt vid intervjuerna. Det är 

dock en problematik som inte kan frångås fullt ut. Vissa respondenter kan ha haft viljan att 

tillgodose oss med svar som de förmodat att vi eftersträvat och därmed inte varit ärliga. 

Respondenterna kan ha varit rädda att deras butikschef skall få reda på svaren vilket medfört 

att de svarat oärligt och missvisande. Även om ämnet som diskuterats inte har varit känsligt 

kan vissa ha blivit skygga och blyga inför sina egna åsikter. Alla ovanstående orsaker kan 

alltså ha påverkat respondenterna i undersökningen. Sammanställningen av intervjusvaren kan 

även ha influerat resultatet. Risken är dock liten då vi spelade in alla intervjuer och sedan 

systematiskt gick igenom dem noggrant vid sammanställningen och kategoriseringen. Sedan 

kan sammanställningen av empirin och jämförelsen med teorin ha bidragit med ett visst 

resultat. Dock vill vi påvisa att vi utfört de momenten med oerhörd systematik och 

noggrannhet. Det finns dock alltid en risk att vi missat och feltolkat någonting. Val av teori på 

det här omfattande området kan även ha påverkat vår analys av arbetet. Vi anser dock att vi 

har ett representativt urval av teorier i arbetet. Det kan emellertid inte sägas med en 

otvivelaktig säkerhet. De här förbehållen ger följaktligen ett mer osäkrare förhållningssätt till 

resultatet för oss författare. Vi anser och tror dock inte att de påverkat rapportens resultat utan 

vår sammanfattade bild av rapporten är det som står i ovanstående stycke: Vi som författare 

litar på resultatets aktualitet och anser att de är tillförlitliga och trovärdiga.  
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7 REKOMMENDATIONER 

I det sista kapitlet skall vi ge de rekommendationer som vi anser är av betydelse för befintliga 

och blivande butikschefer samt ledare. 

  

Rekommendationerna som framkommer av rapportens resultat är tre till antalet och är 

följande: 

1. Butikschefer/ledare skall inte anpassa sitt ledarskap och ledaregenskaper enbart efter 

teorin som finns på området. Anledningen är att teorin är inkonsekvent och 

beskaffade med meningsskillnader. Därtill visar vår undersökning att de allmänna 

ledaregenskaper som teorin hänvisar till skiljer sig från ledaregenskaper som 

motiverar medarbetare.  
Således är det svårt att få korrekta uppgifter om vilka ledaregenskaper som är att föredra. 

Även om butikschefen/ledaren skulle få kunskaper om de allmänna ledaregenskaperna råder 

det avvikelser mellan allmänna och motiverande ledaregenskaper. Det innebär att 

butikschefen/ledaren ändå inte får information om vilka ledaregenskaper som motiverar 

medarbetarna. Av de anledningarna ger vi ovanstående rekommendation. Med hänsyn till den 

förra tillkommer vår andra rekommendation.  

2. Butikschefer/ledare skall fråga deras anställda alternativt läsa den här rapporten för 

att få kunskaper om de motiverande ledaregenskaperna. 

De här tillvägagångssätten ger troligtvis bättre information och kunskap än litteraturen om de 

motiverande ledaregenskaperna, vilket gör dem till bättre tillämpbara för chefen/ledaren. Den 

sista rekommendationen är ej förenlig med de två ovanstående och lyder: 

3. Butikschefen/ledaren bör se över sina sociala färdigheter.  

Belägget för uttalandet är att de motiverande ledaregenskaperna går ofta att hänföra till 

sociala faktorer så som gemenskap, uppmuntran och delaktighet. Följaktligen kan det vara 

fördelaktigt för butikschefer/ledare att tänka på och fundera över hur den agerar mot sin 

personal på ett socialt plan. Genom det förfaringssättet kan butikschefen/ledaren troligtvis 

lättare motivera medarbetarna.    
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APPENDIX 

Appendix 1: Summering av ledaregenskaper 

(Ledaregenskapernas nummerordning är utan relevans i summeringen, siffrorna är slumpmässigt utvalda.) 
 

Ledaregenskaps 
teori: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

Nilsson x x x x x x xx x  x   x                                   

Larsson  x x x x x x x x x                                       

Blume/Sigling x x x x x x x x x X                                         

Big 5            x x x x x x x x                               

Nivå 5-ledaren        x   x x x x x                                 

House/Aditya                 x x x x x x                          

Northouse                 x x x x X                          

Hersey    X    x           x x x x x    x  x X  x x          

DuBrin       x x x x x x x x x                                    

Olsson X      x x x X                                     

                                           

                                           

Motivationsteori x  x   x  x        x  x           x       x x x x X   

                                           

Respondenter x  x   x x  x   x  x x x  X  x x    x x x  x     x  x x x   x x 

                                           

 
 

 

1. Lyhörd/Lyssna 9. Kompetent 17. Intelligent 25. Ödmjuk 33. Stresstålig 41.  Delaktighet 
2. Modig  10. Öppen 18. Uppmuntrande 26. Organiserad 34. Positiv 42. Omhändertagande 
3. Ärlig  11. Bra på att hantera situationer 19. Samarbetsvänlig 27. Gott självförtroende 35. Sprida värme  
4. Tålmodig  12. Kreativ 20. Bestämd 28. Kan balansera makt 36. Delegerande   
5. Lojal  13. Osjälvisk 21. Pålitlig/ Ansvarsfull 29. Målinriktad 37.  Ge Ansvar & Förtroende  
6. Bra Kommunikation  14. Engagerad/Engagerande 22. Ambitiös 30. Hög aktivitetsnivå 38.  Skapa Sammanhållning  
7. Entusiastisk/ Inspirerande 15. Framsynt 23. Social & Utåtriktad 31. Integritet 39.  Ge utmaningar  
8. Anpassningsbar 16. Rättvis 24. Känslomässigt 

stabil 
32. Vill styra andra 40.  Olika belöningar  



Appendix 2: 

Ledaregenskaper i 

teorin.   

Ett förtydligande av 

appendix 1. 

 
Nilsson 
Lyhörd/Lyssna  
Modig  
Ärlig  
Tålmodig 
Lojal  
Bra kommunikatör  
Entusiasmisk  
Anpassningsbar 
Kompetent  
Öppen  
Bra på att hantera 
situationer  
 
Big 5 
Pålitlig & Ansvarsfull 
Ambitiös  
Social & Utåtriktad  
Känslomässigt stabil  
Samarbetsvänlig  
Intelligent  
Kreativ  
Målinriktad  
 
Northouse 
Intelligent  
Gott självförtroende  
Bestämd  
Integritet  
Social & Utåtriktad  
 
Nivå 5-ledaren 
Ödmjuk  
Anpassningsbar  
Organiserad  
Engagerad/ 
Engagerande  
Kompetent  
Samarbetsvänlig  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Olsson 
Lyhörd/Lyssna  
Bra kommunikatör  
Kompetent  
Delegerande  
Rättvis  
 
Blume/ Sigling 
Intelligent  
Uppmuntrande  
Samarbetsvänlig  
Ärlig  
Rättvis  
Kreativ  
Bestämd  
Anpassningsbar  
Engagerad/ 
Engagerande  
Lyhörd/Lyssna  
 
House & Aditya 
Intelligent  
Gott självförtroende  
Kan balansera makt  
Målinriktad  
Social & Utåtriktad  
Hög aktivitetsnivå  
 
DuBrin 
Gott självförtroende  
Stresstålig  
Positiv  
Ödmjuk 
Utåtriktad  
Entusiastisk/ 
Inspirerande  
Pålitlig/Ansvarsfull 
Sprida värme  
Känslomässigt stabil 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hersey 
Anpassningsbar 
Ambitiös  
Målinriktad  
Social & Utåtriktad  
Vill styra andra  
Stresstålig  
Tålmodig 
Bestämd  
Samarbetsvänlig  
Hög aktivitetsnivå  
Pålitlig/Ansvarsfull 
Gott självförtroende 
 
Larsson 
Modig  
Kreativ  
Osjälvisk  
Engagerad/ 
Engagerande  
Ärlig  
Kompetent  
Framsynt  
Rättvis  
Entusiastisk/ 
Inspirerande  
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Appendix 3: 

Motivationsfaktorer i 

teorin

  
  
  
  
  

Ett förtydligande av 

appendix 1.   
  
  
  

   
   
Hageman Maccoby   
Skapa   Uppmuntran & 

Uppmärksamhet  sammanhållning   
Ge Ansvar &    
Förtroende   Ge Ansvar  
  Målinriktad  
Skapa   Skapa  
Sammanhållning   sammanhållning  
Uppmuntran  Olika belöningar  
Lyhörd/Lyssna    
Ärlig & Trovärdig    
Ge Ansvar &  Jacobsen & Thorsvik  
Förtroende  Anpassningsbar   
Rättvis    
Delegerande  Nilsson  
Ge Utmaningar Skapa  

sammanhållning  
 

Olika belöningar  
 Bra kommunikatör   
Ge Utmaningar & 
Utv.möjligheter  

Målinriktad   
Ge Ansvar och 
Förtroende  

 
  
Bra kommunikatör    
Skapa  Målinriktad   
sammanhållning  Olika belöningar   
   
Grip & Sewerin   
Uppmuntran    
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Appendix 4: Intervjuunderlag medarbetare 

 

 

Intervjuunderlag, medarbetare. 
Presentation: 

Jonas Hjortmyr och Emma Graaf. 

Butikschefsprogrammet, Högskolan i Skövde. 

Examensarbete om ledaregenskaper i butiksmiljö, där slutprodukten kommer att 

sammanställas i en vetenskaplig rapport. 

 

Inledning: 

Syftet med intervjun är att undersöka vilka ledaregenskaper hos en butikschef som motiverar 

medarbetarna.  

Definition av ledaregenskaper:  

Det finns ingen svensk översättning av ordet men den engelska översättningen är följande, 

Ledaregenskaper: qualities of leadership, ability to lead. Det handlar alltså inte om 

egenskaperna trevlig eller glad. Utan det handlar om vilka egenskaper som gör att en person 

kan ”leda” en grupp eller vilka kvaliteter som behövs för att leda, som ärlig, initiativtagande 

och entusiastisk. 

 

Frågor: 

1. Vad anser du är ledarskap? Vilken definition sätter du in i begreppet? 

2. Vad tycker du är bra ledarskap? 

3. Vad tycker du är dåligt ledarskap? 

 

4. Av vad och hur motiveras du? Med andra ord: vilka är den största 

motivationsfaktorerna enligt dig? (Gott ledarskap, bra arbetsklimat, lönen) 

5. Hur har ledare, som du har stött på genom åren, försökt att motivera dig? Ge några 

exempel.  

6. Vad krävs av en god ledare för att få sina medarbetarna motiverade? 
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7. Om du tänker tillbaka på en ledare som motiverat dig, vilka ledaregenskaper har denne 

besuttit? 

8. Tror du man kan lära sig dessa ledaregenskaper eller måste man vara ”född” med dem? 

9. Vilka ledaregenskaper motiverar dig? 

10. Tycker du att de ledare som du stött på genom åren har kunnat och besuttit tillräckliga 

kunskaper för att motivera dig genom sitt ledarskap? 

11. Om du fick välja fem stycken ledaregenskaper som du anser bäst motiverar dig, vilka 

skulle du då välja? 

12. Slutligen vilka ledaregenskaper tycker du att ledare bör utveckla och besitta för att 

motivera dig?   

13. Har du något som du vill tillägga som du anser vi har missat i våra frågor? 
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Appendix 5: Intervjuer 1-10 

 

Intervjuunderlag, medarbetare, Anneli 
Intervjunummer: 1 

Bransch: Tyger, sängkläder och inredning 

 

1. Vad anser du är ledarskap? Vilken definition sätter du in i begreppet? 

Ledarskap handlar om att en person leder en grupp. Ledarskap är när man utövar något mot en 

personalstyrka.  

 

2. Vad tycker du är bra ledarskap? 

Detta är när en person är lugn i sin personlighet och kan därför leda medarbetare. Personen 

ifråga skall också vara rättvis mot sin personal i alla lägen. För att kunna utöva bra ledarskap 

bör denne vara ordningsam och ha saker under kontroll. Slutligen anser jag att bra ledarskap 

innefattar att man är företagsam och allmänt strukturerad.  

 

3. Vad tycker du är dåligt ledarskap? 

Det är när man är motsatsen till rättvis och behandlar olika medarbetare på olika sätt. Att 

ledaren är dålig på att kommunicera är en klar nackdel, för då kan den inte förmedla det den 

vill till personalen vilket är mycket dåligt. Det är i övrigt också dåligt ledarskap ifall ledaren 

inte kan utföra samma uppgifter som den övriga personalen och ser sig själv som förmer än 

medarbetarna.    

 

4. Av vad och hur motiveras du? Med andra ord: vilka är den största 

motivationsfaktorerna enligt dig? (gott ledarskap, bra arbetsklimat, lönen) 

Av eget ansvar blir jag motiverad, då får man en känsla av tillit från ledaren/chefen. Det är 

också motiverande med uppmuntring och uppskattning, detta både verbalt och fysiskt så som 

högre lön och en klapp på ryggen. Det är också motiverande med att jobba i ett arbetsklimat 

som är bra och tillfredställande. 

 

5. Hur har ledare, som du har stött på genom åren, försökt att motivera dig? Ge några 

exempel.  
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Detta har de gjort genom att försöka uppmuntra mig och visa uppskattning på olika sätt. De 

har då exempelvis gett mig positiva kommentarer om mina arbetsprestationer. 

 

6. Vad krävs av en god ledare för att få sina medarbetarna motiverade? 

Det krävs att de gör det som jag pratat om initialt, låta medarbetarna ta eget ansvar och ge 

dem frihet. Du måste också som ledare uppmuntra din personal på olika sätt. Människor 

uppmuntras dock av olika saker så det gäller att ta reda på vilka saker individerna uppmuntras 

utav.  

 

7. Om du tänker tillbaka på en ledare som motiverat dig, vilka ledaregenskaper har 

denne besuttit? 

Den har just besuttit ledaregenskapen uppmuntran och visat att de uppskattat mina 

prestationer. De har lyckats motivera mig av den anledningen att de har förstått vad som 

stimulerar och uppmuntrar just mig.      

 

8. Tror du man kan lära sig dessa ledaregenskaper eller måste man vara ”född” med 

dem? 

Troligtvis är viss del av ledarskapet och ledaregenskaperna medfödda, men jag tror säkerligen 

att man kan lära sig dessa på ett eller annat sätt.  

 

9. Tycker du att de ledare som du stött på genom åren har kunnat och besuttit 

tillräckliga kunskaper för att motivera dig genom sitt ledarskap? 

Det har varit blandade kunskaper på detta område, vissa har haft kunskaper för att motivera 

och vissa inte. Det har varit en blandad kompott helt enkelt.  

 

10. Vilka ledaregenskaper motiverar dig? 

De ledaregenskaper som motiverar mig är att ledaren är ärlig mot personalen i alla lägen. De 

måste också visa sin uppskattning och uppmuntra då detta stimulerar mig att arbete mer och 

bättre. Sedan måste även ledaren ge ett visst mått av frihet och eget ansvar till sin personal 

och vara kompetent nog att fördela och delegera detta ansvar. För detta gör att personalen 

känner att de får tillit från ledaren/chefen, en känsla som kan vara väldigt motiverande. 

 

11. Om du fick välja fem stycken ledaregenskaper som du anser bäst motiverar dig, vilka 

skulle du då välja? 

 - 49 -



• Ärlig 

• Uppmuntrande och visa uppskattning 

• Kunna fördela och delegera 

• Ordningsam 

• Rättvis 

 

12. Slutligen vilka ledaregenskaper tycker du att ledare bör utveckla och besitta för att 

motivera dig?   

Ledarna måste bli bättre på att vara rättvisa mot sin personal och inte favorisera någon eller 

några medarbetare. Sedan kan de ofta vara dåliga på att ha ordning och reda, med andra ord är 

de ibland dåligt ordningsamma.  

 

13. Har du något som du vill tillägga som du anser vi har missat i våra frågor?  

-Nej 

 

Intervjuunderlag, medarbetare, Linda 
Intervjunummer: 2 

Bransch: Smycken, guldsmide. 

 

1. Vad anser du är ledarskap? Vilken definition sätter du in i begreppet? 

Bra ledarskap är en person med auktoritet som jag ser upp till och lyssnar på. Det finns 

naturligtvis olika sorters ledarskap, så som chefen på jobbet som man blir tilldelad eller 

personer utanför som man följer och då fungerar som en slags ledare.   

 

2. Vad tycker du är bra ledarskap? 

Bra ledarskap är när chefen lyssnar på sina medarbetare. Chefen skall också kunna läsa av 

sina medarbetare för att se hur läget är, med andra ord lyhörd. En god ledare skall vara rättvis 

för det är väldigt jobbigt att bli orättvist behandlad som medarbetare. Ledaren skall inte vara 

kompis med sina medarbetare utan hålla sin position som ledare genom att delegera och ge 

ansvar. En god ledare skall även kunna uträtta arbetsuppgifter själv för att visa sina 

medarbetare att arbetet är viktigt men hon/han skall också kunna lämna ifrån sig kontrollen 

och ge förtroende åt sina medarbetare. En ledare kan inte besitta alla de egenskaperna man 

behöver ha för att vara en bra ledare men med lite av varje egenskap så blir man en bra ledare. 
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3. Vad tycker du är dåligt ledarskap? 

Det sämsta en ledare kan göra är att försöka vara kompis med sina medarbetare. Jag tycker att 

man har andra kompisar och därför behöver man inte ha det förhållandet med sin chef. Har 

man en tät relation med sin chef och delar med sig av sitt privatliv försvinner den auktoritet 

som en medarbetare ska ha inför sin ledare.  

 

4. Av vad och hur motiveras du? Med andra ord: vilka är den största 

motivationsfaktorerna enligt dig? (gott ledarskap, bra arbetsklimat, lönen) 

Jag motiveras av att få ta ansvar och få förtroende från chefen. Få känna att min chef tror att 

jag klarar av det utan att hon/han sen behöver dubbelkolla mitt arbete. Dessutom tycker jag att 

det känns viktigt med gemensamma mål för alla medarbetare att tillsammans sträva mot, som 

exempelvis att slå sin egen försäljning månad för månad. Egna individuella mål är också bra 

att ha, så som att jobba med provision över en viss summa, vilket sporrar en att slå sin egen 

försäljning och få mer provision. Vidare tycker jag att arbetskamrater och arbetsklimatet är 

viktigt, man måste trivas på jobbet för att vara motiverad att gå dit och göra ett bra jobb. Till 

sist motiveras jag också av att få utbildning och utveckling på jobbet, att jag får nya 

arbetsuppgifter som jag inte har haft förut.  

 

5. Hur har ledare, som du har stött på genom åren, försökt att motivera dig? Ge några 

exempel.  

Det är fram för allt provisionen som har fått mig motiverad. Förutom detta har jag också stött 

på att ledare försökt motivera mig genom utbildningar, gett mig mer ansvar och förtroende. 

 

6. Vad krävs av en god ledare för att få sina medarbetarna motiverade? 

Det krävs den där extra sporren som en chef kan ge. Att det finns tydliga mål, både 

gemensamt och individuellt. Vidare är gemenskapen på arbetsplatsen mycket motiverande 

och därför viktigt för chefen att bibehålla. Ledaren måste också se till att alla strävar mot 

samma mål. 

 

7. Om du tänker tillbaka på en ledare som motiverat dig, vilka ledaregenskaper har 

denne besuttit? 

Jag har inte haft så många olika ledare men den viktigaste egenskapen som jag har stött på 

som motiverat mig är att ledaren lyssnat på sina medarbetare och varit lyhörd på vad ens 
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medarbetare sagt och tyckt.  På detta sätt når också ledaren lättast ut till sina medarbetare med 

sitt budskap. Att nå ut till alla anställda är viktigt även om det är svårt på stora arbetsplatser.  

 

8. Tror du man kan lära sig dessa ledaregenskaper eller måste man vara ”född” med 

dem? 

Jag tror att man helt och hållet är född med dessa ledaregenskaper och det beror på gener, 

föräldrar och uppväxt.   

 

9. Tycker du att de ledare som du stött på genom åren har kunnat och besuttit 

tillräckliga kunskaper för att motivera dig genom sitt ledarskap? 

Ja, det tycker jag att de har. Jag behöver känna ansvar för att vara motiverad och det har jag 

känt att jag har fått av de olika ledarna jag har haft genom åren.  

 

10. Vilka ledaregenskaper motiverar dig? 

Jag tycker det är viktigast att chefen lyssnar på medarbetarna. För att kunna göra detta måste 

chefen infinna sig på arbetsplatsen och vara ”med” sina anställda och jobba tillsammans med 

dem. Detta gör att chefen föregår med gott exempel. Detta är svårt att göra på en stor 

arbetsplats men att man som chef visar att man försöker vara där och lyssna kan nog räcka 

som motivation för en del anställda. Chefen måste alltså visa sig på golvet och arbeta 

tillsammans med sina medarbetare. Dessutom tycker jag att en chef skall skriva ner och 

försöka att komma ihåg medarbetarnas individuella mål och motivationsfaktorer. Det är ingen 

som kräver att någon ska kunna komma ihåg allt sådant men det är inte fel att ha komihåg 

lappar och titta på. Fast jag tycker att detta inte bara ligger på chefens ansvar utan även på 

medarbetaren, att man talar om för sin chef vad man blir motiverad av. En bra kommunikation 

mellan chef och medarbetare helt enkelt. Det är också viktigt att en chef kommer ihåg 

småsaker, så som exempelvis efternamn eller födelsedager. Allt detta hänger ihop med att 

man som chef är organiserad och strukturerad, att man har koll på saker och ting.   

 

11. Om du fick välja fem stycken ledaregenskaper som du anser bäst motiverar dig, vilka 

skulle du då välja? 

De ledaregenskaper som ligger på topp fem är följande: 

• Bestämd 

• Lyhörd 

• Kunna fördela och delegera   
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• Delaktig 

• Rättvis 

 

12. Slutligen vilka ledaregenskaper tycker du att ledare bör utveckla och besitta för att 

motivera dig?   

Jag anser att ledarna skall försöka jobba med sina anställda mer och inte över dem. De ska 

inte ha svårt att vara på golvet och jobba tillsammans med sina medarbetare, detta är en brist 

som jag upplevt hos ledare.  

 

13. Har du något som du vill tillägga som du anser vi har missat i våra frågor?  

-Nej 

 

Intervjuunderlag, medarbetare, Matilda 
Intervjunummer: 3 

Bransch: Möbler  

 

1. Vad anser du är ledarskap? Vilken definition sätter du in i begreppet? 

Ledarskap är min chef, det är den som styr på arbetsplatsen. Den som utnyttjar ledarskap är 

den som anordnar, strukturerar och organiserar olika händelser i företaget. Den som har det 

övergripande ansvaret helt enkelt.  

 

2. Vad tycker du är bra ledarskap? 

Det är när en ledare kan sätta ihop en grupp och skapa trivsel för alla i företaget. Bra 

ledarskap hänför sig till att man på ett bra sätt kan skapa sammanhållning i gruppen som man 

leder.  

 

3. Vad tycker du är dåligt ledarskap? 

Det är när ledaren sitter på kontoret och inte bryr sig inte om gruppen. Ledaren styr alltså inte 

gruppen utan låter den sköta sig självt utan vägledning och handledning. Det får inte heller bli 

så att ledaren är ”kompis” till medarbetarna för då är det lätt att tappa respekten för ledaren 

och andra i gruppen börjar ta över. Man måste alltså balansera ledarskapet så att det blir på en 

bra nivå.    
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4. Av vad och hur motiveras du? Med andra ord: vilka är den största 

motivationsfaktorerna enligt dig? (gott ledarskap, bra arbetsklimat, lönen) 

Det kan vara lite allt möjligt men ofta en kombination utav allt. Det är dock väldigt viktigt att 

man trivs i gruppen, då jobbar man mer och bättre. En bra arbetsgrupp är viktig för 

motivationen då det blir roligare och trivsammare att arbeta. Det är alltså trots allt 

sammanhållningen i gruppen det viktigaste för min motivation. Lönen spelar självklart en stor 

roll i arbetslivet men den är inte en parameter för motivation enligt mig.     

 

5. Hur har ledare, som du har stött på genom åren, försökt att motivera dig? Ge några 

exempel.  

De har försökt att ha aktiviteter utanför och innanför arbetets gränser för att skapa 

sammanhållning, exempelvis utekvällar då man äter och bowlar. Vid andra arbetsrelaterade 

aktiviteter har ledare alltid försökt att få med alla i gruppen och på så sätt skapa motivation. 

De har även haft försäljningsmål för gruppen, vilket också har motiverat.        

 

6. Vad krävs av en god ledare för att få sina medarbetarna motiverade? 

Ledaren måste vara lyhörda och lyssna på sin personal och undersöka vad medarbetarna 

behöver för att bli motiverade. De måste kunna kommunicera och föra en dialog med de 

anställda. Detta för att nå ut till dem och för att få kunskaper om vad de anställda fått veta av 

kunderna. Ledaren skall även vara uppmuntrande och stöttande mot sin personal vilket är 

viktigt för personalens motivation.   

 

7. Om du tänker tillbaka på en ledare som motiverat dig, vilka ledaregenskaper har 

denne besuttit? 

De har varit motiverande för de har visat tillit och förtroende till mig då de gett mig mycket 

ansvar och litat på att klarar uppgiften. Detta ger självförtroende vilket i sin tur inspirerar och 

motiverar mig.   

 

8. Tror du man kan lära sig dessa ledaregenskaper eller måste man vara ”född” med 

dem? 

Det går säkerligen att lära sig dessa ledaregenskaper och på så sätt bli en bättre ledare men det 

finns risk att man då blir för strukturerad och tråkig. En omtyckt ledare blir man nog bara ifall 

man har detta ledarskap inom sig ända från början.    
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9. Tycker du att de ledare som du stött på genom åren har kunnat och besuttit 

tillräckliga kunskaper för att motivera dig genom sitt ledarskap? 

Det har varit blandad kunskapsnivå hos de ledare jag stött på. Cirka hälften av de ledare som 

jag har haft har kunnat motivera mig genom sitt ledarskap.  

 

10. Vilka ledaregenskaper motiverar dig? 

När ledaren är uppmuntrande och stöttande blir jag inspirerad och motiverad för detta gör att 

jag blir mer självsäker och har då lättare att sälja till kunderna. Ledaren skall också kunna 

samordna/strukturera på arbetsplasten och visa vad som skall göras och på så sätt styra 

personalen. Att ledaren är rättvis och behandlar alla lika är också viktigt, det kan vara 

omotiverande ifall man känner sig lågprioriterad som medarbetare. Något som också 

motiverar mig är när ledaren gör saker för gruppen och har aktiviteter och tävlingar som man 

genomför tillsammans.  

 

11. Om du fick välja fem stycken ledaregenskaper som du anser bäst motiverar dig, vilka 

skulle du då välja? 

• Rättvis 

• Ge förtroende och ansvar 

• Uppmuntrande 

• Lyhörd och Uppmärksam (på personalen/gruppen och på arbetsplatsen) 

• Bestämd (visa vad som gäller, vilket ger trygghet och förtroende) 

 

12. Slutligen vilka ledaregenskaper tycker du att ledare bör utveckla och besitta för att 

motivera dig?   

En ledare bör inte bara sitta på kontoret utan måste vara ute bland personalen och styra 

gruppen, detta skapar respekt och förtroende för ledaren.  

 

13. Har du något som du vill tillägga som du anser vi har missat i våra frågor? 

- Nej 
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Intervjuunderlag, medarbetare, Maria 
Intervjunummer: 4 

Bransch: Kläder 

 

1. Vad anser du är ledarskap? Vilken definition sätter du in i begreppet? 

Att man är handlingskraftig, bestämd och kan delegera, detta mot personalen. Ledarskap 

handlar främst om att man utför saker mot personalen för att få dessa att arbeta och känna sig 

engagerade.     

 

2. Vad tycker du är bra ledarskap? 

Det är när man kan leda och engagera sin personal samt har kunskaper att göra detta. För att 

göra detta krävs att man är lyhörd och lyssnar på sin personal. Det krävs en viss grad av 

kompetens för att kunna utföra bra ledarskap, dels i hur ledaren ser till att arbetsuppgifterna 

blir utförda och dels i hur man ska ta hand om personalen.  

 

3. Vad tycker du är dåligt ledarskap? 

En dålig ledare är ignorant mot personalen, är motsatsen till lyhörd och styr utan att föra en 

dialog med personalen. Denne har fokus på att arbetsuppgifter och inte på relationerna med 

medarbetarna och vet inte vad och hur den ska prioritera.  

 

4. Av vad och hur motiveras du? Med andra ord: vilka är den största 

motivationsfaktorerna enligt dig? (gott ledarskap, bra arbetsklimat, lönen) 

Motivationen uppkommer genom tillfredställelse i arbetet som uppstår genom att ha goda 

arbetskollegor och att man når sina uppställda mål. Ledaren är främst en faktor som spelar roll 

då ledarskapet är dåligt och på så sätt påverkar personalen. Har man en bra ledare tänker man 

mindre på dennes effekter utan förutsätter ett gott ledarskap.  

 

5. Hur har ledare, som du har stött på genom åren, försökt att motivera dig? Ge några 

exempel. 

De har framförallt använt försäljningsmål som butiken och individen skall uppnå, dessa har 

varit realistiska och därmed motiverande och medfört att man presterat sitt yttersta. De har 

även motiverat genom att exempelvis verbalt kommunicera positiv feedback och på så sätt 
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försöka skapa ett engagemang för de arbetsuppgifter som skall göras. Summan är att de 

försökt genom försäljningsmål och kommunikation motivera de anställda.  

 

6. Vad krävs av en god ledare för att få sina medarbetarna motiverade? 

De måste vara positiva och på så sätt inspirera de anställda att prestera sitt yttersta. De måste 

också vara engagerade, då det skapar en uppslutning för målen som butiken har. Att butiken 

har mål att följa är väldigt viktigt, detta är en stark bidragande orsak till att medarbetare blir 

motiverade.     

 

7. Om du tänker tillbaka på en ledare som motiverat dig, vilka ledaregenskaper har 

denne besuttit? 

De har fört en bra kommunikation med medarbetarna. De har varit lyhörda och lyssnat på 

personalen och inte styrt över dem utan med dem. De har satt upp olika försäljningsmål som 

motiverat till en hög grad, dessa mål har varit både varit individ- och gruppbaserade. Det är 

även motiverande när ledaren visar att denna kan och gör samma sysslor som den övriga 

personalen och inte sätter sig över medarbetarna. Att ledaren är positiv är också något att 

föredra.  

 

8. Tror du man kan lära sig dessa ledaregenskaper eller måste man vara ”född” med 

dem? 

Tror inte att dessa ledaregenskaper är medfödda. Det går troligtvis att lära sig dessa 

ledaregenskaper och på så sätt bli en bättre ledare. Men hur man är och agerar beror troligtvis 

på ens uppväxt och uppfostran, dessa saker går säkerligen sedan att nyansera och förändra.  

 

9. Tycker du att de ledare som du stött på genom åren har kunnat och besuttit 

tillräckliga kunskaper för att motivera dig genom sitt ledarskap? 

Alla har inte kunnat motivera mig men dock de flesta.   

 

10. Vilka ledaregenskaper motiverar dig? 

Det är väldigt motiverande när ledaren är bestämd och står för sin sak. Det bildas då en 

trovärdighet och en tillförlitlighet till vad denne säger. Det är även motiverande att ledaren är 

positiv då detta leder till en bättre stämning och det blir lättare att arbeta. Det är också viktigt 

att ledaren kan kommunicera på ett tydligt och rakt sätt, både individuellt och på gruppnivå. 

Det skall vara tvåvägskommunikation då ledaren måste vara lyhörd på vad medarbetarna 
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anser och vilka önskemål de har, ledaren kan inte bara tro att denne har de rätta kunskaperna. 

Det är också viktigt att de är engagerade, för detta gör att medarbetarna lättare själva blir 

engagerade och därmed arbetar bättre. Detta leder i en förlängning till att gruppen förs 

samman och arbetar bättre tillsammans vilket är en positiv effekt av engagemanget. Sist men 

inte minst leder en målinriktad ledare till motivation hos medarbetare. Detta då målen som 

ledaren ställt upp i sig är motiverande. 

 

11. Om du fick välja fem stycken ledaregenskaper som du anser bäst motiverar dig, vilka 

skulle du då välja? 

• Engagerande 

• Positiv 

• Bestämd (i fördelningen, delegeringen mot personal och kommunikationen) 

• Lyhörd 

• Inspirerande 

 

12. Slutligen vilka ledaregenskaper tycker du att ledare bör utveckla och besitta för att 

motivera dig?   

Inget som direkt verkar vara genomgående för ledarna.  

 

13. Har du något som du vill tillägga som du anser vi har missat i våra frågor? 

-Nej 
 

Intervjuunderlag, medarbetare, Kristina 
Intervjunummer: 5 

Bransch: Färg, tapeter, kakel och klinkers med mera 

 

1. Vad anser du är ledarskap? Vilken definition sätter du in i begreppet? 

Det är när man fördelar arbetet och leder gruppen mot målen som butiken har. Ledaren är den 

person som du ytterst pratar med ifall du undrar något och ska vara den person som är ansiktet 

utåt. 
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2. Vad tycker du är bra ledarskap? 

Det är när man är framåtriktad och drivande mot målen som butiken har. Ledaren skall kunna 

engagera alla att sträva framåt och dessutom ha ett individanpassat ledarskap. Det är också 

väldigt viktigt att ledaren lyssnar på medarbetarnas krav och önskemål och för en dialog med 

dessa. Utöver detta bör de också lyssna på vad andra säger och inte tro att de själva har svaren 

på alla frågor.  

 

3. Vad tycker du är dåligt ledarskap? 

Det är när ledaren är väldigt inskränkt och inte tar till sig andras kommentarer, de lyssnar inte 

på medarbetarna och ställer sina egna mål överst. De uppmärksammar inte personalen och tar 

inte hjälp av dem för att lösa problem utan förutsätter att de själva har den bästa lösningen på 

alla sorters problem. När de ignorerat personalen på detta sätt leder det till att de ej kan skapa 

motivation för butikens mål, hos medarbetarna.  

 

4. Av vad och hur motiveras du? Med andra ord: vilka är den största 

motivationsfaktorerna enligt dig? (gott ledarskap, bra arbetsklimat, lönen) 

Detta skapas främst genom uppskattning för det jobb som jag genomför och av arbetsmiljön. 

Kristina vill känna sig behövd och ha ordentligt med arbetssysslor att arbeta med. Sedan 

måste också arbetet i sig vara tillfredställande. Lönen är självklart en faktor som spelar roll 

men det är absolut inte den främsta orsaken till motivation. Ledaren är en bidragande orsak 

till motivationen då det är denne som skall få personalen att känna sig behövd, uppskattad och 

ge personalen sysslor att arbeta med.  

 

5. Hur har ledare, som du har stött på genom åren, försökt att motivera dig? Ge några 

exempel.  

Det har ledare gjort genom att sätta upp konkreta mål för både mig och för butiken, vilket har 

skapat en inspiration och motivation att sträva framåt och arbeta mer. Andra ledare har försökt 

motivera mig genom att bygga upp en stark vänskapsrelation mellan medarbetare och chef, 

som även den har haft en positiv motiverande effekt. Det är dock framförallt uppsättningen av 

målen som haft en tydlig positiv effekt. 

 

6. Vad krävs av en god ledare för att få sina medarbetarna motiverade? 

Det krävs framförallt att man är engagerad i sitt arbete och visar det utåt sett mot sina 

medarbetare. Du måste även vara glad och bibehålla din humoristiska sida för att inte 
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arbetsmiljön skall bli för steril och formell. Du ska också visa att du tar hand om dina 

medarbetare och lyssnar på dem och vara ansvarsfull.  Till sist måste ledaren även vara 

målinriktad i sitt arbete och kunna leda och fördela arbetet och vara kompetent nog för att 

göra detta.  

 

7. Om du tänker tillbaka på en ledare som motiverat dig, vilka ledaregenskaper har 

denne besuttit? 

De har varit motiverande för att de har varit målinriktade och lyssnat på sina medarbetare. De 

har varit ansvarfulla och kompetenta att leda och fördela arbetat men alltid först lyssnat på de 

enskilda individernas önskemål. Dessa ledare har även tagit hand om och brytt sig om 

medarbetarna vilket är viktigt för arbetstillfredställelsen. Förutom detta har de även haft ett 

engagemang för sitt yrke vilket i sin tur smittar av sig. Alla dessa saker skapar en inspiration 

och en tillfredställelse som leder till en ökad motivation. 

 

8. Tror du man kan lära sig dessa ledaregenskaper eller måste man vara ”född” med 

dem? 

Det går säkerligen att lära sig dessa ledaregenskaper och på så sätt bli bättre ledare men det är 

nog så att det krävs en viss karaktär av människa för att kunna bli en bra ledare.  

 

9. Tycker du att de ledare som du stött på genom åren har kunnat och besuttit 

tillräckliga kunskaper för att motivera dig genom sitt ledarskap? 

Det är ungefär hälften av ledarna som kunnat motivera mig genom sitt ledarskap. Vissa har 

inte tänkt på detta överhuvudtaget och därför inte kunnat motivera mig medan vissa har varit 

väldigt värna om att motivera medarbetarna och har då kunnat göra detta.    

 

10. Vilka ledaregenskaper motiverar dig? 

De ledaregenskaper som främst motiverar är att ledarna är uppmärksamma och lyssnar på 

personalen. Det är också bra när de ger positiv feedback i form av exempelvis någon belöning 

eller en klapp på ryggen. De ska vara drivande i sitt arbete och det är bra när de manar på för 

då presterar man sitt yttersta. En mycket viktig sak är att de skall ha uppsatta mål som de klart 

och tydligt visar. Det ger motivation om de är inspirerande för detta medför att man vill nå dit 

ledaren strävar och följa hans visioner då man tror på det hon/han säger. Detta hänger även 

samman med engagemanget som är otroligt viktigt för en ledare att visa. De måste visa att de 

själva är engagerade för att kunna uppnå ett engagemang hos personalen. Alla dessa saker är 

 - 60 -



mycket viktiga för motivationen och ingen av dessa ledaregenskaper bör du missa ifall du 

skall vara en bra ledare.   

 

11. Om du fick välja fem stycken ledaregenskaper som du anser bäst motiverar dig, vilka 

skulle du då välja? 

De ledaregenskaper som ligger på topp fem är följande: 

• Vara engagerad 

• Föra en dialog med personalen och vara berömmande  

• Vara målinriktad 

• Inspirerande 

• Utstråla självkänsla som inger respekt  

 

12. Slutligen vilka ledaregenskaper tycker du att ledare bör utveckla och besitta för att 

motivera dig?   

De redan nämnda i fråga 10. Alla dessa är väldigt viktiga att besitta för att motivera och 

ledarna bör besitta så många av dessa som möjligt.  

13. Har du något som du vill tillägga som du anser vi har missat i våra frågor?  

-Nej 

 

Intervjuunderlag, medarbetare, Lisa 
Intervjunummer: 6 

Bransch: Kläder 

 

1. Vad anser du är ledarskap? Vilken definition sätter du in i begreppet? 

Det är för mig att kunna motivera personalen till att prestera sitt yttersta, detta mot målen som 

butiken har. I ledarskapet ingår även att man skall vara en förebild, inge respekt och 

förtroende.  

 

2. Vad tycker du är bra ledarskap? 

Det är att kunna motivera personalen att sträva mot de mål som butiken har. Man ska även 

som ledare inge respekt, förtroende och vara en bra förebild. Förutom detta skall en bra ledare 

vara på samma nivå som medarbetarna. Med detta menas att man kan förstå medarbetarnas 

situation och utföra samma arbete som den övriga personalen och inte bara sitta på kontoret. 
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3. Vad tycker du är dåligt ledarskap? 

Det är när man inte kommunicerar med de anställda utan bestämmer med envälde. Man 

bestämmer utan medarbetarnas önskemål och för inte en dialog med personalen. Dåligt 

ledarskap handlar alltså om att man inte kommunicerar och för en dialog med de anställda.  

 

4. Av vad och hur motiveras du? Med andra ord: vilka är den största 

motivationsfaktorerna enligt dig? (gott ledarskap, bra arbetsklimat, lönen) 

Sådant som motiverar är när man får möjligheter att utveckla sig själv och ta egna initiativ. 

Med andra ord faktorer som ligger i ledarens händer och påverkan. När ledaren är lyhörd och 

lyssnar på ens åsikter blir motivationen större då det ger en tillfredställelse att veta att ledaren 

bryr sig om vad man tycker och tänker. Motivationen hänför sig alltså till stor del till sådant 

som ledaren kan påverka.  

 

5. Hur har ledare, som du har stött på genom åren, försökt att motivera dig? Ge några 

exempel.  

De har gett möjligheter att ta egna initiativ och uppmuntrat till det. De har även försökt 

motivera genom att sätta upp många mål och tävlingar. Detta kan vara motiverande i sig men 

det finns en risk att det blir för många uppsatta mål och tävlingar, ofta även orealistiskt 

uppställda. Detta har och kan då skapa en motsatt effekt mot vad grundtanken är, man blir 

oengagerad och negativt inställd till dessa redan innan de införs.  

 

6. Vad krävs av en god ledare för att få sina medarbetarna motiverade? 

Det krävs att man som person är positiv i allmänhet. Du måste även som ledare vara trovärdig 

och ärlig för annars finns det risk att du inte kan leda din grupp. Utöver detta måste du vara en 

bra kommunikatör, kunna förmedla och diskutera saker på ett bra sätt som är konkret. Detta 

bör också göras individuellt då vi som personer uppfattar saker på olika sätt, vilket ledaren 

måste vara medveten om.  

 

7. Om du tänker tillbaka på en ledare som motiverat dig, vilka ledaregenskaper har 

denne besuttit? 

Den har varit bra på att kommunicera på olika plan. Den har använt positiv feedback och 

konstruktiv kritik för att diskutera och motivera, detta har då gjorts individuellt och inte 

gruppvis vilket är mycket bra. Medarbetarnas motivation är stark kopplad till just 
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kommunikationen och dialogen och är därför mycket viktig. Det farliga med detta är att den 

också kan ge en motsatt negativ effekt ifall dialogen och kommunikationen är dålig.  

 

8. Tror du man kan lära sig dessa ledaregenskaper eller måste man vara ”född” med 

dem? 

Dessa ledaregenskaper kan man lära sig om man vill det. Du måste dock som ledare vara 

beredd på att utvärdera dina egna brister och vara öppen för ny information. Detta kan vara 

anledningen till att vissa inte kan lära sig nya ledaregenskaper, då de är övertygade om att de 

gör rätt och vägrar att lyssna på vad andra säger. Men en ledare kan mycket väl vara född till 

det, vissa saker kan du helt enkelt inte lära dig oavsett situation och person.  

 

9. Tycker du att de ledare som du stött på genom åren har kunnat och besuttit 

tillräckliga kunskaper för att motivera dig genom sitt ledarskap? 

De flesta har haft tillräckliga kunskaper men långt ifrån alla. Troligtvis skulle antalet 

uppskattas till att tre av fem har haft tillräckliga kunskaper att kunna motivera sin personal på 

ett effektivt sätt.  

 

10. Vilka ledaregenskaper motiverar dig? 

Det som främst motiverar är när ledaren är bestämd och trygg i sina åsikter och står för det 

som den säger oavsett situation, tydlig och rak med andra ord. Ledaren måste dock också 

förmå att lyssna och vara lyhörd på vad ens personal tycker, tänker och efterfrågar, annars 

kommer medarbetarna inte bli motiverade av vad ledaren säger. Sedan måste ledaren vara 

ärlig och förtroendeingivande, för detta leder till en trovärdighet som behövs för att känna sig 

motiverad. De måste också vara bra på att kommunicera med sina medarbetare. Detta ifråga 

om tydlighet, förståelighet, att ge konstruktiv individuell kritik, ge inspirerande tal och 

liknande.  

 

11. Om du fick välja fem stycken ledaregenskaper som du anser bäst motiverar dig, vilka 

skulle du då välja? 

• Positiv och Inspirerande 

• Lyhörd 

• Engagerad 

• Bra på att kommunicera och föra en dialog 
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• Visa att man bryr sig om medarbetarna 

 

12. Slutligen vilka ledaregenskaper tycker du att ledare bör utveckla och besitta för att 

motivera dig?   

Ta till sig kritik och vara flexibel i sina åsikter. Ser man ett bättre alternativ än sitt egna skall 

de kunna vara flexibla och kunna ta till sig denna nya information. Många ledare är 

väldigt ”inne” i sig själva, de måste tänka bredare och inte vara inskränkta i sig själva.   

 

13. Har du något som du vill tillägga som du anser vi har missat i våra frågor? 

-Nej 

 

Intervjuunderlag, medarbetare, Sara 
Intervjunummer: 7 

Bransch: Glasögon, solglasögon och linser. 

 

1. Vad anser du är ledarskap? Vilken definition sätter du in i begreppet? 

Ledarskap är när man på ett bra sätt kan fördela de arbetsuppgifter som ska göras på arbetet. 

Det vill säga att ledaren ska kunna delegera jobbet till sina medarbetare och dessutom se till 

att alla gör det som de har i uppgift att göra. 

 

2. Vad tycker du är bra ledarskap? 

Bra ledarskap är när ledaren har struktur i arbetet, alltså ordning och reda på jobbet. Då vet 

alla medarbetare vad de ska göra och allt flyter på. Bra ledarskap bygger också på att ledaren 

är rak och ärlig så att man litar på ledaren, dessutom är det bra ifall de ger feedback. Bra 

ledarskap är också att ledaren är uppmuntrande så att man känner sig behövd och att det finns 

en mening med att gå till arbetet.  

 

3. Vad tycker du är dåligt ledarskap? 

Dåligt ledarskap är naturligtvis det motsatta till bra ledarskap. Skitsnack bakom ryggen är det 

värsta som en ledare kan göra, det leder bara till misstro och oärlighet bland alla i butiken. Då 

kan man som medarbetare varken lita på sin chef eller sina kollegor vilket bidrar till en 

väldigt dålig stämning på jobbet   
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4. Av vad och hur motiveras du? Med andra ord: vilka är den största 

motivationsfaktorerna enligt dig? (gott ledarskap, bra arbetsklimat, lönen) 

Det som motiverar mig mest på jobbet är arbetsmiljön och mina arbetskollegor. Man måste 

kunna lita på sina medarbetare och känna sig trygg på jobbet. När man spenderar så mycket 

tid på arbetet är det viktigt att man kan vara sig själv och visa både sina bra och dåliga sidor 

för sina medarbetare. Även om man inte får göra det mot kunderna måste man kunna känna 

sig avslappnad ”bakom kulisserna”, t.ex. i fikarummet. Trivsel på jobbet och arbetsmiljön 

hänger ihop med att man känner sig behövd och välkommen på arbetet.  

 

5. Hur har ledare, som du har stött på genom åren, försökt att motivera dig? Ge några 

exempel.  

Jag har inte haft många olika ledare genom åren men den känslan som finns starkast hos mig 

och det som har motiverat mig mest är när ledaren har gett mig respons. Att få en klapp på 

axeln eller en positiv kommentar kan båda vara motiverande. När man får positiv respons av 

chefen påverkar det ens liv utöver jobbet, man blir mer positiv som person. 

 

6. Vad krävs av en god ledare för att få sina medarbetarna motiverade? 

Det krävs framförallt uppmuntran. Ledaren ska också sporra sina medarbetare att göra ett bra 

jobb tillsammans i butiken. Ledaren ska även försöka få alla att fungera som en familj när de 

arbetar. Det krävs också ärlighet från ledaren som måste föregå med gott exempel för sina 

medarbetare. Dessutom är det bra om ledaren på ett personligt plan kan motivera alla 

anställda så att man känner sig speciell. 

 

7. Om du tänker tillbaka på en ledare som motiverat dig, vilka ledaregenskaper har 

denne besuttit? 

Den ledare som motiverat mig bäst är helt klart den som litat på och haft förtroende för mig. 

Blir man betrodd på jobbet stärker det ens självförtroende och man gör då ett bättre jobb. 

Känner man sig trygg i sin roll på arbetsplatsen leder det till en bättre arbetsmiljö för en själv 

men även för alla.  

 

8. Tror du man kan lära sig dessa ledaregenskaper eller måste man vara ”född” med 

dem? 

Jag tror att man kan lära sig att bli en bra ledare och att vissa av egenskaperna kan man öva 

sig på att besitta. Men en människas personlighet kan man aldrig ändra på och därför tror jag 
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att vissa personer är födda med bra ledaregenskaper. Alla kan säkert lära sig att vara ledare 

eller lära sig att leda en grupp men för att bli eller vara en BRA ledare krävs en personlighet 

med stark framåtanda, förståelse för andra och lyhördhet. Personligheten påverkas också av 

människans bakgrund, uppväxt och uppfostran, exempelvis om man som barn blivit positivt 

uppmuntrad av sina föräldrar har man som vuxen lättare att göra det mot andra i sin 

omgivning.  

 

9. Tycker du att de ledare som du stött på genom åren har kunnat och besuttit 

tillräckliga kunskaper för att motivera dig genom sitt ledarskap? 

Ja, det tycker jag att de har gjort. Det är till och med så att min nuvarande chef har fått mig 

mer självsäker och stark i mina egna beslut. Vilket är en så positiv upplevelse att jag känner 

att jag även är mer självsäker i andra situationer. Ofta blir man fegare och osäkrare ju äldre 

man blir och då är det ännu viktigare att man har en ledare som kan motivera till motsatsen på 

jobbet.  

 

10. Vilka ledaregenskaper motiverar dig? 

De ledaregenskaper som motiverar mig mest är när en ledare är lyhörd inför sina medarbetare 

och kan sätta sig in i andras situationer, en slags medkänsla alltså. Ledaren skall också vara 

ärlig och rättvis mot alla medarbetare så att man känner sig trygg på jobbet. Dessutom tycker 

jag att det är viktigt med struktur på jobbet så att allt flyter på och att ledaren kan delegera ut 

arbete så att man känner sig delaktigt i arbetet.  

 

11. Om du fick välja fem stycken ledaregenskaper som du anser bäst motiverar dig, vilka 

skulle du då välja? 

De ledaregenskaper som ligger på topp fem är följande: 

• Lyhörd 

• Rättvis 

• Ärlig 

• Delegerande 

• Strukturerad 
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12. Slutligen vilka ledaregenskaper tycker du att ledare bör utveckla och besitta för att 

motivera dig?   

De ledaregenskaper som en ledare bör ha för att motivera mig är de egenskaperna som är 

listade i fråga 11. Dessa är en mix av egenskaper som skulle få medarbetarna motiverad att 

kliva ur sängen och gå till jobbet.  

 

13. Har du något som du vill tillägga som du anser vi har missat i våra frågor?  

-Nej 

 

Intervjuunderlag, medarbetare, Petra 
Intervjunummer: 8 

Bransch: Blommor och heminredningsprodukter 

 

1. Vad anser du är ledarskap? Vilken definition sätter du in i begreppet? 

När jag tänker på ledarskap tänker jag på en människa som leder en grupp och som människor 

respekterar och lyssnar på. En ledare är en person som är insatt och engagerad i det hon/han 

gör. 

 

2. Vad tycker du är bra ledarskap? 

Bra ledarskap är när man har teorier och kunskaper om det ämnet som man ska leda i. 

Dessutom måste man ha auktoritet för att vara en bra ledare, så att folk lyssnar på vad man 

säger. En bra ledare ska uppmuntra sina medarbetare och ska både vara kompis och ledare på 

samma gång. Man skall även kunna vara avslappnad och umgås på ett skämtsamt sätt 

samtidigt som båda parter vet vem det är som är ledare.  

 

3. Vad tycker du är dåligt ledarskap? 

Dåligt ledarskap är när man struntar i vad andra folk tycker och när man tar åt sig äran själv 

för någonting som medarbetarna gjort tillsammans. En dålig ledare är också en person som är 

otydlig i sin ledarroll vilket kan skapa en oseriöshet på arbetsplatsen. En dålig ledare är också 

en person som inte bryr sig om personalen och inte jobbar gemensamt med sina medarbetare.  

 

4. Av vad och hur motiveras du? Med andra ord: vilka är den största 

motivationsfaktorerna enligt dig? (gott ledarskap, bra arbetsklimat, lönen) 
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Mina motivationsfaktorer är i första stadiet lönen, när jag exempelvis ska välja ett jobb. Men 

har jag sen en lön som jag är nöjd med är det andra faktorer som motiverar så som exempelvis 

gott med arbetssysslor och en positiv ledare. Dessutom är det viktigt att man trivs med sina 

arbetskamrater och naturligtvis sin chef. En positiv anda, ärlighet, en strukturerad chef och 

mycket att göra är de viktigaste motivationsfaktorerna för mig. Arbetar man på ett ställe där 

man gillar arbetsuppgifterna så spelar chefens motivation mindre roll. Men arbetar man 

däremot på ett ställe där man trivs halvbra med sina arbetsuppgifter kan en bra ledare se till, 

med hjälp av sina ledaregenskaper, att man ändå trivs på arbetet och gör ett bra jobb. 

 

5. Hur har ledare, som du har stött på genom åren, försökt att motivera dig? Ge några 

exempel.  

Många ledare försöker att motivera genom att ge mer i lön eller annan belöning men oftast 

kan det räcka med en klapp på ryggen. Uppmuntran i små doser, ofta är det som jag har stött 

på och som har motiverat mig.   

 

6. Vad krävs av en god ledare för att få sina medarbetarna motiverade? 

Jag tror att det krävs att man har en strukturerad arbetsplats, att man har en positiv anda på 

jobbet och att man har roligt. I en butik så känner ju även kunderna av om det är en positiv, 

glad och trevlig stämning mellan medarbetarna och chefen, så det smittar av sig till kunderna. 

Sen tror jag också det är bra att ha koll på alla bitar i företaget, alltså att man har kompetens 

på alla områden som rör företaget. Man kan inte kunna allt men man bör ha mer kunskap än 

personalen och en bra grund att stå på. Vidare ska man vara ärlig och öppen mot sin personal, 

ge både bra och dålig kritik. Du ska föregå med gott exempel som ledare genom att vara 

positivt inställd och dessutom behåll respekten till dina medarbetare. 

 

7. Om du tänker tillbaka på en ledare som motiverat dig, vilka ledaregenskaper har 

denne besuttit? 

De ledare som jag har haft har varit positiva och kunde motivera mig genom deras positiva 

anda, även om de har haft brister i sina kunskaper. De har även varit bestämda och haft bra 

självförtroende vilket gjorde att jag litade på dem och blev uppmuntrad.  
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8. Tror du man kan lära sig dessa ledaregenskaper eller måste man vara ”född” med 

dem? 

Född till ledare tror jag kanske inte att man kan vara men däremot påverkar ens uppväxt och 

bakgrund. Dessutom beror det på hur mycket kunskap man har med sig och erfarenheter. Så 

en kombination av uppväxten och ens kunskaper formar en till en bra ledare. 

 

9. Tycker du att de ledare som du stött på genom åren har kunnat och besuttit 

tillräckliga kunskaper för att motivera dig genom sitt ledarskap? 

Nej, det tycker jag inte. Inte de som jag har haft, de har snarare haft brister i sina kunskaper 

och varit rädda för att utbilda sig men de har haft en bra personlighet som har motiverat mig.  

 

10. Vilka ledaregenskaper motiverar dig? 

Jag motiveras av en positiv anda och att ha positiva personer runt omkring mig. Ledaren skall 

vara ärlig och uppmuntrande när man gör ett bra jobb. Dessutom ska det finnas bra 

kommunikation mellan medarbetarna och chefen. Medarbetarna skall få vara delaktiga i 

företaget och vara medvetna om hur det går med försäljning osv. Sen är det också viktigt med 

delat ansvar på jobbet, så att alla känner att de har ansvar för olika områden. Som jag sagt 

tidigare är det också viktigt att chefen har den kunskap och kompetens som behövs för att 

vara chef, både om branschen och om hur man driver ett företag. Detta gör att man som 

medarbetare får mer respekt för chefen. Chefen ska vara engagerad i företaget och föregå med 

gott exempel inför sina medarbetare genom att infinna sig på arbetsplatsen så mycket som 

möjligt. Chefen skall också vara bestämd och alltid ta det sista övergripande besluten så att 

det inte skapas en osäkerhet hos medarbetarna. De ska våga och kunna ta ansvar även om 

medarbetarna kan få vara med och tycka till. Chefen skall sträva framåt och ha nytänkande, så 

att företaget utvecklas och inte står stilla, alltså att de vill något mer än där företaget står idag. 

De ska vilja utbilda både sig själva och personalen för att få denna framåtsträvan.    

 

11. Om du fick välja fem stycken ledaregenskaper som du anser bäst motiverar dig, vilka 

skulle du då välja? 

De ledaregenskaper som ligger på topp fem är följande: 

• Delegera och fördela 

• Positivt 

• Kompetent 
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• Uppmuntrande och belönande 

• Ärlig 

 

12. Slutligen vilka ledaregenskaper tycker du att ledare bör utveckla och besitta för att 

motivera dig?   

Främst är det kunskapen och kompetensen som jag tycker har saknats i många fall och då är 

det i första hand kunskapen om hur man driver ett företag exempelvis ekonomiska frågor.  

  

13. Har du något som du vill tillägga som du anser vi har missat i våra frågor?  

-Nej 

 

Intervjuunderlag, medarbetare, Johanna 
Intervjunummer: 9 

Bransch: Kosmetika, hud och hårvårdsprodukter 

 

1. Vad anser du är ledarskap? Vilken definition sätter du in i begreppet? 

Det finns olika sorters ledarskap. Jag tycker att en ledare är en person som har blivit född till 

ledare medan en chef är en person som har lärt sig att leda. Man är inte en sämre chef även 

om man inte är född ledare. 

 

2. Vad tycker du är bra ledarskap? 

Bra ledarskap är när ledaren är tillgänglig, även om hon/han inte är tillgänglig fysiskt så måste 

man kunna svara på telefon eller e-mail. Dessutom måste man som en god ledare vara ärlig 

mot alla och inte favorisera någon medarbetare. Vidare måste man ha kompetens för jobbet, 

för att i första hand kunna ge råd och tips till medarbetare som har frågor. Sen ska man lyssna 

på sina anställdas idéer och kritik så som exempelvis förändringar på arbetsplatsen. Viktigast 

är nog ändå att man som god ledare ser till att alla trivs och att det finns gemenskap mellan 

medarbetarna på jobbet, men även att man som ledare är ”en i gänget” och visar att man 

strävar mot samma mål som sina medarbetare, alltså att man föregår med gott exempel. Men 

man får inte bli för ”kompis” med medarbetarna utan man måste fortfarande behålla sin 

position som chef. 

 

 

 - 70 -



3. Vad tycker du är dåligt ledarskap? 

Dåligt ledarskap är när en chef stänger in sig på sitt kontor och inte jobbar tillsammans med 

sin personal, det blir en ”vi mot dem” känsla mellan chef och personal. Om man jobbar på 

detta sätt är det lätt att som medarbetare strunta i hur man utför sitt arbete, man ser ingen 

mening med varför man ska göra sitt yttersta för företaget. Dessutom är det väldigt dåligt 

ledarskap om chefen inte är kompetent på området.  

 

4. Av vad och hur motiveras du? Med andra ord: vilka är den största 

motivationsfaktorerna enligt dig? (gott ledarskap, bra arbetsklimat, lönen) 

Jag motiveras av att få nya och mer arbetsuppgifter. När jag får gå utbildningar på jobbet och 

utvecklas inom olika områden, det gör att jag känner mig ansvarig och behövd. Dessutom 

tycker jag det är viktigt att sträva mot gemensamma mål tillsammans med min chef och mina 

arbetskamrater. Genom att sträva mot rimliga mål som exempelvis försäljningsmål och sedan 

följa upp det genom statistik skapar en ”vi-känsla” hos de anställda och det blir en bra 

arbetsmiljö. Dessutom tycker jag att man blir mer motiverad om man möts av motiverade 

medarbetare när man kommer till jobbet och det blir då lättare att jobba mot och sträva mot de 

uppsatta gemensamma målen. 

 

5. Hur har ledare, som du har stött på genom åren, försökt att motivera dig? Ge några 

exempel.  

De har motiverat mig genom att låta mig gå utbildningar och utvecklas, de har också gett mig 

mer ansvar på jobbet. Sen har jag upplevt att jag har blivit motiverad på fel sätt, alltså att jag 

har fått mycket dålig kritik och ingen bra kritik av en chef. Allt jag och mina medarbetare 

gjorde var fel, detta gjorde att jag blev motiverad att försöka visa för chefen att jag kunde göra 

någonting bra eller felfritt, men det motivera mig bara för ett litet tag.  

 

6. Vad krävs av en god ledare för att få sina medarbetarna motiverade? 

Ledaren ska tydligt visa de uppsatta målen, uppmuntra medarbetarna och föregå med gott 

exempel genom att själv sträva mot de uppsatta målen. Som ledare bör man tänka och säga till 

sina medarbetare att: ”vi klarar det här”, för att skapa en tydlig gemenskap.     

 

7. Om du tänker tillbaka på en ledare som motiverat dig, vilka ledaregenskaper har 

denne besuttit? 
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Det är en stark auktoritär person som jag såg upp till. Hon var entusiasmisk, framåtdrivande, 

hård och bestämd men ändå rättvis och mjuk. Hon visade tydligt vilka mål vi skulle 

gemensamt jobba mot och hon hade en stor kompetens på området vilket gjorde att hon alltid 

kunde svara på frågor, ge tips och råd. 

 

8. Tror du man kan lära sig dessa ledaregenskaper eller måste man vara ”född” med 

dem? 

Jag tror att många föds till ledare men att de kan lära sig att bli ännu bättre genom utbildning. 

Jag tror att det är svårt för en person som inte har några medfödda ledaregenskaper att lära sig 

att bli en bra ledare. Men å andra sidan tror jag att alla kan leda en mindre grupp på ett 

speciellt område om det är så att den personen har den bästa kunskapen på just det området.  

 

9. Tycker du att de ledare som du stött på genom åren har kunnat och besuttit 

tillräckliga kunskaper för att motivera dig genom sitt ledarskap? 

Ja, det tycker jag. Framför allt min nuvarande chef gör mig motiverad. Däremot har jag haft 

en chef som inte motiverade mig på grund utav att hon/han saknade kompetens på området. 

Som anställd vill man inte vara den som vet mer än chefen när det gäller exempelvis 

produktinformation. Vidare har jag också jobbat åt en chef där jag aldrig fick gå på utbildning 

och/eller utvecklas, det kändes verkligen omotiverande.  

 

10. Vilka ledaregenskaper motiverar dig? 

De ledaregenskaper som främst motiverar mig är när en ledare besitter stor kompetens på 

området så att jag alltid får ett korrekt svar ifall jag frågar om någonting. Dessutom tycker jag 

att en chef ska kunna visa hänsyn till sina medarbetare och tillsammans sträva mot de 

gemensamma målen. Detta hänger ihop med att chefen skall kunna offra sig för sina 

medarbetare, exempelvis att chefen inte tar ledigt alla storhelger utan delar på dessa helger 

med medarbetarna. Gör en chef detta, skapar det ett förtroende hos de anställda som gör att 

även de offrar sig för chefen.  

 

11. Om du fick välja fem stycken ledaregenskaper som du anser bäst motiverar dig, vilka 

skulle du då välja? 

De ledaregenskaper som ligger på topp fem är följande: 

• Entusiastisk  

• Kompetent 
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• Initiativrik och Kreativ 

• Bestämd 

• Framåtdrivande 

 

12. Slutligen vilka ledaregenskaper tycker du att ledare bör utveckla och besitta för att 

motivera dig?   

Återigen tycker jag att de måste ha kompetens på området och dessutom tycker jag de 

egenskaper som jag nämnde i föregående fråga.  

 

13. Har du något som du vill tillägga som du anser vi har missat i våra frågor?  

-Nej 

 

Intervjuunderlag, medarbetare, Catrin 
Intervjunummer: 10 

Bransch: Kläder 

 

1. Vad anser du är ledarskap? Vilken definition sätter du in i begreppet? 

Ledarskap för mig är en person som är drivande och som kan få med sig alla medarbetare att 

jobba framåt. Ledarskap handlar också om ödmjukhet, alltså att ledaren visar ödmjukhet mot 

sina medarbetare. 

 

2. Vad tycker du är bra ledarskap? 

Bra ledarskap tycker jag är när en person kan lyfta en individ och/eller en hel grupp, så att 

man som individ och som hel grupp får självförtroende och jobbar bättre tillsammans. En bra 

ledare måste också våga delegera arbete. 

 

3. Vad tycker du är dåligt ledarskap? 

Främst tänker jag på översitteri när jag tänker på dåligt ledarskap, alltså att en ledare hela 

tiden måste hävda sig och visa att man är ledare. När det finns en stolthet hos ledaren som tar 

blir negativt.  

 

4. Av vad och hur motiveras du? Med andra ord: vilka är den största 

motivationsfaktorerna enligt dig? (gott ledarskap, bra arbetsklimat, lönen) 
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Jag motiveras av gott ledarskap, alltså att jag har en ledare som föregår med gott exempel som 

jag kan följa och se upp till. En ledare skall vara med på golvet och visa att hon/han gör 

samma jobb som sina medarbetare. Jag uppskattar en strukturerad ledare och blir motiverad 

av ordning och reda. Jag motiveras också av utmaningar. 

 

5. Hur har ledare, som du har stött på genom åren, försökt att motivera dig? Ge några 

exempel.  

Jag har haft ledare som har delegerat, litat på och gett ansvar till mig och det motiveras jag 

väldigt mycket av. Detta gör att jag växer med mitt arbete, uppgift och får bättre 

självförtroende.  

 

6. Vad krävs av en god ledare för att få sina medarbetarna motiverade? 

Det som jag tror krävs av en ledare för att den ska kunna motivera sina medarbetare är att den 

är lyhörd, uppmärksam på vad medarbetarna vill och positiv. Det krävs också att hon/han är 

arbetsvillig, går först och visar sina medarbetare vad arbetet går ut på och hur det skall skötas.  

Ledaren får inte stänga in sig på ett kontor och inte visa sig.  

 

7. Om du tänker tillbaka på en ledare som motiverat dig, vilka ledaregenskaper har 

denne besuttit? 

Positivitet är bland det viktigaste för mig. De ledare som jag hittills haft har varit positiva och 

det har motiverat mig även om de besuttit andra brister. En annan ledaregenskap som jag har 

uppmärksammat hos ledare och som jag uppskattar är att ledaren är rak och tydlig. 

 

8. Tror du man kan lära sig dessa ledaregenskaper eller måste man vara ”född” med 

dem? 

Jag tror att man till viss del måste ha anlag för att bli en bra ledare. Sen kan man naturligtvis 

lära sig vissa egenskaper och lära sig hur man styr och leder en grupp, men för att bli en bra 

ledare krävs det att man har det i sin personlighet. Självklart påverkar uppväxten och 

uppfostran, ledarskap hänger ihop mycket med att ha ett gott självförtroende och det är ju 

något som ens föräldrar påverkar mycket under uppväxten.  
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9. Tycker du att de ledare som du stött på genom åren har kunnat och besuttit 

tillräckliga kunskaper för att motivera dig genom sitt ledarskap? 

Nej, jag har haft en chef som jag fick vara chef över och hålla ordning på. Det var så att han 

hade titeln butikschef och fick lön efter det men det var jag som gjorde jobbet, det var inte 

speciellt motiverande. Den chefen saknade allt vad som har med organisation och struktur att 

göra och dessutom saknade han kunskaper om vad som krävs för att leda en grupp och 

struntade i vad vi medarbetarna tyckte och tänkte. Han var en jättebra säljare men han kunde 

inte vara ledare, det som fick mig motiverad under de fem åren som jag arbetade under honom 

var att få butiken att gå framåt.  

 

10. Vilka ledaregenskaper motiverar dig? 

Jag tycker som jag har sagt tidigare att det är viktigt att ledaren föregår med gott exempel, att 

man som medarbetare skall kunna se upp till sin ledare och att denne skall visa hur man på 

bästa sätt utför arbetet. Den skall alltså vara kompentent och delaktig. Efter detta tycker jag 

det är positivitet och ödmjukheten som är de viktigaste ledaregenskaperna. Med ödmjukhet 

menar jag att man inte kör över någon bara för att man är chef men även att man är lyhörd för 

vad medarbetarna tycker. Man ska som chef kunna ändra på sig och göra som medarbetarna 

tycker om det är så att medarbetarnas förslag är bättre. Ledaren behöver för den sakens skull 

inte bli mesig bara för att den är ödmjuk. Detta hänger ihop med att det ska finnas en bra 

kommunikation mellan ledaren och medarbetarna, att man både kan ta och ge kritik. Ledaren 

skall också kunna medge att den gör fel. 

 

11. Om du fick välja fem stycken ledaregenskaper som du anser bäst motiverar dig, vilka 

skulle du då välja? 

De ledaregenskaper som ligger på topp fem är följande: 

• Handlingskraftig 

• Ödmjuk 

• Kunna  Delegera och Fördela 

• Positiv 

• Tydlig och Ärlig 
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12. Slutligen vilka ledaregenskaper tycker du att ledare bör utveckla och besitta för att 

motivera dig?   

Samma svar som i tidigare fråga med tyngd på att ledaren skall vara ett föredöme för mig, en 

som jag kan se upp till.  

 

13. Har du något som du vill tillägga som du anser vi har missat i våra frågor?  

-Nej 
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