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Sammanfattning 
Denna rapport kommer att behandla ämnet Företagsledning och inriktar sig på ledarens roll i 

kedjebutiker respektive privatägda butiker. Ledaren måste ha en ledarstil som engagerar och 

motiverar sina anställda till att uppfylla företagets ursprungsmål. För att detta överhuvudtaget 

ska kunna fungera måste ledarens personliga mål överensstämma med företagets mål, vilket 

ofta inte är fallet. I övrigt finns inga genomgående drag som alla ledare måste ha, men det 

finns vissa utmärkande karaktärsdrag som ofta tillskrivs ledare. Detta leder oss fram till vår 

problemformulering, som ställer oss frågande till ifall ledarens roll är olika beroende på om 

det rör sig om en privatbutik eller en butikskedja. 

 

Rapporten bygger på empiriska undersökningar i form av åtta stycken intervjuer, där hälften 

är butikschefer till privatägda butiker och hälften är butikskedjor. Vi valde att endast intervjua 

butikschefer eftersom det på grund av tidsbrist inte var möjligt att genomföra intervjuer med 

personalen. Således är syftet med arbetet att beskriva de olika butikschefernas sätt att leda sin 

butik på och jämföra detta med den insamlade teorin vi valt. Sedan kommer vi även att 

beskriva och jämföra ledarnas roller med varandra för att se om det finns några 

meningsskiljaktigheter, butikstyperna emellan. 

 

En bra ledare måste vara av det rätta materialet för att klara rollen av att vara ledare. Denne 

ska ha egenskaper som styrka, engagemang och förmåga att formulera visioner. Denne ska 

vara medveten att den som fungerar bra i en situation kanske inte fungerar bra i en annan.
1
 

 

De mest centrala slutsatserna som vi kommit fram till i denna rapport är att endast hälften av 

butikscheferna för butikskedjorna hade ledarskapsutbildning. Dock hade endast en av dessa 

fått utbildningen utav själva butikskedjan, vilket var ännu mer förvånande. Ytterligare en 

markant skillnad vi upptäckt bland butikstyperna, är att butikscheferna för de privatägda 

butikerna var något dåligt insatta i just ledarskap. Detta upplever vi är märkligt, då det handlar 

om deras egen butik och också sina egna pengar.             

 

 

      

                                                
1 Bolman, Deal (2003) 
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1. Inledning 
Denna rapport kommer behandla betydelsen av chefens roll i butikskedjor respektive 

privatägda butiker. Nedan följer bakgrund samt problemformulering följt av uppsatsens syfte 

och disposition. 

1.1 Bakgrund & problemställning 

Det finns ledare med felaktiga drivkrafter som gör att denne alltid är intresserad av att sträva 

efter andra mål än att just utöva ett professionellt ledarskap. Ofta blir just jobbet ett verktyg 

för att kunna åstadkomma just dessa andra mål.
2
   Ax (2000) m.fl. påstår att vissa studier har 

visat att människor ofta har andra personliga mål inom företaget.
 
Ibland kan det till och med 

vara så att de mål som existerar inom grupperna i företaget inte alls är detsamma som 

ursprungsmålet.
 3

 Vidare finns det belägg för att företag ofta arbetar med rena symboliska 

mål, vid sidan om de faktiska målen. Detta kan förklaras genom att företagen söker en slags 

acceptans ifrån omvärlden. Ett exempel på ett symboliskt mål kan vara, ”Det är företagets 

målsättning att sälja produkter till lägsta priser”. Många av dessa symboliska mål har många 

gånger inget med verkligheten att göra, utan existerar endast för att dölja de verkliga planerna. 

När det kommer till målsättning hos små företag har man sett att dessa ofta skiljer sig från de 

annars så vanliga ekonomiska målen. Sådana typer av företag använder sig ofta av mer 

existentiella mål.
4
 Man vill alltså kunna bevara känslan av kontroll över sitt eget företag och 

kunna vara ”sin egen”.  

 

Precis som vi skrivit ovan kan företagets ursprungsmål komma i konflikt med ledaren om 

denne sätter sig själv och sina egna drivkrafter i främsta rummet. En maktgalen ledare ser hot 

överallt och samarbeten av olika slag bedrivs med största säkerhet endast för att vinna 

fördelar på bekostnad av andra. Detsamma gäller om ledaren är alltför narcissistisk och 

försöker försköna verksamhetens problem för att matcha sin egen personlighet. 

Misslyckanden tar ofta sådana ledare mycket hårt vilket resulterar i ilska och frustration som 

även drabbar de oskyldiga medarbetarna. Det finns också giriga ledare som tar alla chanser 

han kan som gynnar sin egen privata ekonomi framför företagets. Det finns också risk för att 

sådan girighet resulterar i att de beslut som fattas alltid favoriserar de kortsiktiga klippen 

framför de långsiktiga, som genererar lönsamhet på lång sikt. Dessa destruktiva ledartyper har 

en förmåga att skapa avund och avståndstagande hos medarbetarna.
5
     

 

Butikschefer har med eller utan utbildning, hittat sin egen ledarstil som de anser passar både 

de själva, butiken och personalen. Det finns inga genomgående ramar som kan appliceras på 

vartenda företag, som fastslår hur ledaren ska agera. Ibland krävs det en ledare som har 

förmåga att kunna skapa en helt ny verksamhet, andra gånger krävs ett ledarskap som kan 

effektivisera produktionen som företaget bygger på. I andra organisationer kan ledarens 

främsta uppgift vara att engagera och entusiasmera medarbetarna. Det finns däremot några 

gemensamma framgångsfaktorer som kan tillskrivas effektiva ledare. En ledare ska bland 

annat kunna engagera sina medarbetare och ha en öppen kommunikation om de gemensamma 

mål och visioner som finns inom företaget. En ledare ska även vara tydlig i beskrivandet av 

                                                
2 Back , Jonsson (1997) 
3 Ax, Johansson, Kullvén (2000) 
4 (ibid.) 
5 Franzén (1996) 
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verksamhetens ansvar, mål och de uppgifter som behövs göras så att det inte blir missförstånd 

bland personalen. Det är också viktigt att ledaren står fast vid de beslut som tas och att dessa 

beslut motiveras så att medarbetarna förstår att dem är angelägna. Som ledare är det också 

viktigt att låta medarbetarna få möjligheten att påverka de beslut som tas, samt att lyssna på 

och ta till sig det de säger. Vidare behöver en ledare ge personalen det stöd och information 

som behövs för att de ska kunna prestera bra i arbetet.
6
 Jacobsen och Thorsvik beskriver 

ytterligare uppgifter en ledare måste utföra oavsett organisationsbehov: planering och 

organisering, problemlösning, anvisa hur arbetsuppgifter ska utföras, berömma medarbetarna, 

bygga nätverk, hantera konflikter med mera.
7
 Utifrån den givna bakgrunden och 

problemställningen, ställer vi oss frågande huruvida ledarens roll varierar mellan butikskedjor 

och privatägda butiker. Enligt boken ”Ordbok för affärsfolk” beskrivs butikskedjor på 

följande vis ” Frivilligt samarbetande butiker inom en viss bransch (till exempel Ica och 

Järnia) eller mångfilialföretag (till exempel Metro och H & M), vanligtvis bestående av minst 

tio butiker.
 8

”Stämmer ovan nämnda krav på hur en ledare ska vara in på båda butikstyperna 

eller kanske bara i en utav dem? Kommer vi att hitta andra utmärkande karaktärsdrag vad 

gäller ledarstilar som inte litteraturen tar upp?  

1.2 Problemformulering 

Hur ser de eventuella likheterna och skillnaderna ut mellan privatägda butiker och 

butikskedjor i ledarskapet?  

1.3 Syfte 

Utifrån ovan nämnda problemdiskussion ska denna uppsats i första hand beskriva eventuella 

likheter och skillnader i ledarens roll hos butikskedjor och privatägda butiker. Vi kommer att 

utgå ifrån ledarens syn på vad ledarskap är och hur denne utövar sin ledarförmåga gentemot 

sin personal.  

1.4 Uppsatsens disposition 

Det första kapitlet tar upp uppsatsens bakgrund, problemformulering och syfte. Vidare i det 

andra kapitlet tar vi upp de teorier som ligger till grund för vårt arbete och som gör att vårt 

arbete blir trovärdigt. I det tredje kapitlet kommer vi att beskriva de metoder och 

tillvägagångssätt som vi använt oss av. Vår empiri, alltså den undersökning vi gjort med 

butikschefer, tas upp i uppsatsens fjärde kapitel. Den teori vi har tagit fram samt den empiri 

som vi har fått fram i vår undersökning kommer sedan att analyseras i ett femte kapitel. 

Utifrån de analyser vi fått fram drar vi sedan slutsatser om vad vår uppsats har gett för 

resultat, detta presenteras i uppsatsens sjätte kapitel. Utifrån vårt arbete kommer vi även ha ett 

avsnitt som vi kallar för rekommendationer och reflektioner där vi presenterar våra 

rekommendationer till de butikschefer vi har intervjuat, samt de reflektioner som uppkommit i 

samband med detta arbete. Rekommendationerna kommer att grundas på våra utvalda teorier.  

Avslutningsvis kommer vi att presentera de källor och referenser vi har använt oss av i vår 

uppsats samt bilagor med de intervjufrågor som ligger till grund för vår empiri. 

                                                
6 Franzén,(1996) 
7 Jacobsen & Thorsvik, (2002) 
8 Laurelli m.fl, (2002)  
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2. Teoretisk referensram 
Nedan följer de teorier och de modeller som vi anser relevanta för att svara på vårt syfte. 

Första kapitlet inleds med en diskussion kring vikten av en väl kommunicerad affärsidé, 

vision och strategi. Nästa kapitel följs av en allmän diskussion om vad en ledare är och hur 

den agerar.  I de resterande kapitlen står att läsa om bland annat förtroendet mellan chef och 

anställd, utbildningar, mångfald med mera.  

2.1 Affärsidé, vision och strategi 

För att ett företag ska kunna arbeta mot sina uppsatta mål måste utgångspunkten ligga i 

företagets vision, affärsidé och strategi. 
9
 Visionen är önskan om hur man vill att kunderna ska 

uppfatta företaget men kan också ange den riktning man vill att företaget ska utvecklas emot. 

Exempel på en vision kan vara, ”Att ge våra gäster den största matupplevelse de haft”. 

Visionens syfte är bland annat att sätta ramar för hur arbetet mot affärsidén och strategin ska 

gå till. Visionen spelar också en betydande roll för motivation och engagemang hos 

personalen i företaget.
10

 Det är ytterst viktigt att verksamhetens mål och mening är väl 

kommunicerat till varje medarbetare. Förutom att medarbetarna ska vara väl informerade om 

målen, är det också viktigt att medarbetarna känner att verksamheten är meningsfull och att de 

känner en yrkesstolthet.
11

     

 

Affärsidén är en konkret beskrivning av hur företaget ska utvecklas och följa sin vision. Det 

är också den som skiljer företaget ifrån andra företag. Det finns ingen färdig mall som man 

som företagare behöver fylla när det gäller utformning av affärsidé men det kan exempelvis 

bestå av: Vilka varor/tjänster som företaget erbjuder, vilken målgrupp man riktar sig till och 

på vilka marknader man avser bedriva sin försäljning. Kort och gott kan man säga att 

affärsidén ska beskriva exakt vad företaget ämnar tjäna pengar på. Att utforma en affärsidé 

har många olika syften och meningar, men de viktigaste ändamålen är bland annat att skapa 

en bas för motivationen samt att frambringa en förståelse för syftet med företaget.
12

 Utifrån 

visionen och affärsidén klargörs det sedan i företagets strategi hur företaget ska arbeta för att 

uppnå dessa mål. Precis som med affärsidén, finns här heller inga konkreta mallar att följa i 

utformandet av strategin. Dock finns det inslag som vanligtvis ingår, exempelvis: hur hot från 

konkurrenter ska bemötas, vilken kompetens som krävs inom företaget och vilka styrkor och 

svagheter man anser sig ha. I större verksamheter är det vanligt att strategier finns på flera 

organisatoriska nivåer samt att man ofta har flera olika strategier. I mindre företag arbetar 

man mest utifrån en specifik strategi.
13

   

 

Om inte de anställda känner till och förstår företagets mål och värderingar är det svårt för dem 

att kunna koncentrera sig på att utföra ett arbete som tillgodoser dessa. I vissa fall kan det till 

och med vara så att de anställda missförstår värderingarna och målen, vilket tyder på brist 

inom företagets kommunikation. En sund organisation bygger nämligen på kommunikation 

som har sin grund i tillit. Medarbetarna måste kunna lita fullt på att ledaren håller fast vid 

både mål, värderingar och vision, samtidigt som ledaren måste kunna lita på att de anställda är 

                                                
9 Ax m.fl. (2000) 
10 (ibid.) 
11 Ekstam (2005) 
12 Ax m.fl. (2000) 
13 (ibid.) 
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ärliga annars kommer företaget ganska snabbt att gå under. De långsiktiga målen inom ett 

företag brukar vara relativt stabila och oföränderliga medan de kortsiktiga målsättningarna 

förändras med tiden, ibland så långsamt att det knappt märks. Om då inte ledaren håller de 

anställda uppdaterade angående de eventuella förändringarna är det lätt att förvirring 

uppstår.
14

 Förutom att kunna kommunicera företagets grundläggande värderingar, finns det 

naturligtvis andra viktiga företeelser en ledare bör fokusera på. En ledares mest fördelaktiga 

egenskaper, beteende och arbetsuppgifter kommer därför att beskrivas härnäst.   

2.2 Ledarens roll 

En bra ledare ska se till att arbetsuppgifterna är rätt fördelade, se till att de anställda har de 

rätta resurserna för att kunna utföra det arbete som de har fått tilldelat, ge information till de 

anställda om det som rör deras arbete, följa deras arbete och utvärdera den så de vet vad de 

har gjort för rätt och fel.
15

 Det finns vissa utmärkande karaktärsdrag som goda ledare ofta 

besitter. Några av dessa drag kan vara, att arbeta mycket och snabbt, det vill säga att vara 

energisk i sitt yrke. Ofta har också goda ledare högt självförtroende. Detta anses som ytterst 

viktigt, då man idkar ett slags högre ”driv” gentemot de uppsatta målen som företaget har, 

eftersom man verkligen tror att dessa är uppnåeliga. Som ledare bör man också balansera sin 

maktbefogenhet. Det innebär att ledaren söker makt, men är samtidigt försiktig med att nyttja 

den, viket bidrar till att undvika olika former av maktmissbruk. Vidare är goda ledare väldigt 

engagerade i att få med sig sina medarbetare och uppnå inflytande. Det är inte alltid lätt att få 

rätt balans mellan stress och tristess men en ledare måste kunna se till att de anställda kan 

växa och utvecklas utifrån sina förutsättningar. Som ledare är det bra att känna till sina 

anställdas kunskaper och egenskaper så att man kan bygga vidare på dessa. Det är både mer 

underhållande för den anställde och mer produktivt för företaget att utveckla det som den 

anställde är bra på än att kämpa med det som man ändå inte kan bli bra på. 
16

  

 

En bra ledare måste vara av det rätta materialet för att klara rollen av att vara ledare. Denne 

ska ha egenskaper som styrka, engagemang och förmåga att formulera visioner. Ledaren ska 

också vara medveten om att det som fungerar bra i en situation kanske inte fungerar lika bra i 

en annan. En bra organisation leds av en stark visionär och undervisningsinriktad ledare.
17

 Att 

ha rätt ledare gynnar organisationen positivt och inte bara de anställda. Förutom ovanstående 

egenskaper så måste en ledare stå vid sitt ord och inte vända kappan efter vinden. Ledaren bör 

ta ansvar för sina handlingar och vara en person som de anställda kan lita på. Denne ska ha en 

förmåga att vilja utvecklas och att lära sig från andra samt ska de ha viljan att samarbeta med 

sina anställda.
18

 Som ledare måste de ha en förmåga att se de anställda och dess speciella 

talanger samt att kunna använda sig av dessa. En ledare måste också kunna se de anställdas 

begränsningar och vara beredd att ge dem stöd om det skulle behövas.
19

  

 

De uppgifter som främst upptar en ledares tid kan delas upp i fyra olika kategorier: 

prioriterade aktiviteter, pliktaktiviteter, önskvärda aktiviteter och tidstjuvar.
20

 De prioriterade 

aktiviteterna är de aktiviteter som har en direkt betydelse för att ett företag ska nå upp till sina 

mål. Det är de arbetsuppgifter som svarar för 80 % av resultaten men som bara tar cirka 20 % 

                                                
14 Csikszentmihalyi (2003) 
15 Aru (2003) 
16 Csikszentmihalyi (2003) 
17 Bolman, Deal (2003) 
18 Philipson (2004) 
19 Taylor (1984) 
20 (ibid) 
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utav en ledares tid. Detta kan tillexempel gälla att planera, motivera de anställda samt 

utvärdera deras prestationer, delegera ut uppgifter till de anställda, fördjupa sina 

yrkeskunskaper, bestämma mål för verksamheten, utveckla sig själv personligen och även 

kommande affärskontakter.
21

 De arbetsuppgifter som är återkommande, sträcker sig över en 

lång tid och är hög prioriterade aktiviteter såsom planera, organisera rekrytera personal till 

nyckelbefattningar, styra, kontrollera, representera och söka nya verksamhetsinriktningar. 

Dessa aktiviteter är lätta att skjuta fram och istället fokusera på de omedelbara men mindre 

viktiga problem. Om en ledare är ineffektiv beror det oftast på att de lägger ner för lite tid på 

prioriteringsuppgifterna. 
22

 

 

Pliktaktiviteter är viktiga och ger positiva bidrag till verksamhetens resultat, men dessa är inte 

lika betydelsefulla som de prioriterade aktiviteterna. Arbetsuppgifter såsom sammanträden, 

telefonsamtal och affärsresor hör hemma bland plikt- aktiviteterna vilket även läsning av 

rapporter och PM gör. Plikt- aktiviteterna är sådana som man som ledare aldrig kan komma 

ifrån, men de är inte heller av så stor betydelse. Cirka 40-50 % av en ledares tid går åt till 

dessa aktiviteter.
23

  

 

De önskvärda aktiviteterna bidrar till att skapa en trivsammare miljö i arbetet samt att de är 

nyttiga, men de är inte nödvändiga för organisationen. Det är inte nödvändigt att tillexempel 

putsa fönstren, organisera rensa pärmarna, se till att väggarna blir målade, eller att koka kaffe 

i köket, men det är sådana önskvärda saker som man vill ska bli uträttade. De är inte lika 

viktiga som plikt- aktiviteterna och skulle man göra något fel bland de önskvärda aktiviteterna 

så leder inte det till någon större konsekvenser.  Dessa betydelselösa aktiviteter upptar ungefär 

10-15 % av ledarens tid.
24

  

 

Den sista av de fyra aktiviteter är ”Tidstjuvar”, och är sådana saker som är oväsentliga och 

bidrar inte till företagets resultat. Tidstjuvarna står för 10- 15 % utav ledarens tid och det är 

sådana saker som tillexempel leta efter bortslarvade saker, göra extraarbeten på grund av att 

ledaren antingen glömt av dem eller skjutit upp dem, pappersarbete samt störande avbrott från 

personalen och telefonen. Tidstjuvar beror oftast på brist i planeringen.
25

 Efter den här 

beskrivningen av en ledares mest karaktäristiska drag, vill vi nu presentera relationen mellan 

ledaren och de anställda. En viktig grund till en väl fungerande relation är förtroende och 

därför kommer nästa kapitel att behandla just detta.  

2.3 Förtroende mellan ledare och medarbetare 

Att ha ett ömsesidigt förtroende mellan medarbetare och ledare är oerhört viktigt för att kunna 

upprätthålla en väl fungerande organisation. Det räcker inte bara att exempelvis medarbetarna 

har förtroende för ledaren utan denne måste även kunna känna ett förtroende till sina 

medarbetare, detta just för att medarbetarna ska kunna få sin lojalitet besvarad. Om man som 

medarbetare inte känner att ledaren hyser ett förtroende mot en, kan en viss frustration uppstå. 

Ett resultat av denna frustration kan vara att istället för att inte uttrycka sina åsikter på 

personalmötet, framför man den till kollegorna i korridoren istället. Man beter sig på ett visst 

sätt i ledarens närvaro och på ett annat i dennes frånvaro. Om sådana här förtroendeklyftor 

                                                
21 Taylor (1984) 
22 (ibid.) 
23 (ibid.) 
24 (ibid.) 
25 (ibid.) 
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uppstår, leder det lätt till ett ”motarbetarskap”, vilket innebär att medarbetarna motsätter sig 

och ironiserar över ledningsbesluten.
26

  Även ledaren kan motarbeta vägen till en väl 

fungerande relation genom att inte känna förtroende till sina anställda. Detta beror oftast på att 

ledaren inte våga släppa greppet om sin position och därmed också kontrollen över sina 

anställda. Detta drabbar ofta sådana ledare som är rädda för att medarbetarna får för stora 

befogenheter och för mycket inflytande på arbetsplatsen.
27

 

 

För att ett arbete ska bringa engagemang, stolthet och tillfredsställelse, ställs det höga krav på 

inflytande och arbetsinnehåll hos företaget. Det ställer givetvis krav på en välutvecklad 

organisation som kan tillgodose att medarbetarna har möjlighet att kunna påverka och ta 

ansvar i sin arbetssituation. Tips på hur man som ledare kunna skapa förtroende, kan vara att 

involvera medarbetarna i diverse beslutsfattanden och att makten utövas på ett personligt plan. 

Det sistnämnda innebär att om ledaren utvecklar en personlig relation till sina medarbetare, 

leder det till att det ansvar och de åtaganden medarbetarna gör gentemot ledaren, snarare 

utförs av personliga förpliktelser. Man kan faktiskt även vinna tillbaka förlorat förtroende 

genom att visa lyhördhet och intresse för medarbetarnas synpunkter.
28

 När ledaren och 

medarbetarna känner ett ömsesidigt förtroende är det relevant att titta närmare på exakt hur 

ledaren kan utveckla och entusiasmera sina medarbetare. I kommande kapitel kommer vi att 

gå in närmre på detta. För att överhuvudtaget kunna göra det, måste ledaren hålla en 

acceptabel bemanningsnivå. Hur stor bör den egentligen vara?     

2.4 Välj en hållbar bemanningsnivå 

Av ekonomiska skäl väljer många ledare att skära ner på bemanningsnivån. Man kan dock 

fråga sig om det är acceptabelt att skjuta över ansvaret på medarbetarna när det kommer till 

att leva upp till mål som de själva inte har något inflytande över. Naturligtvis leder även ökad 

arbetsbelastning till utmattning, uppgivenhet och dålig arbetsmoral istället för ökad 

produktivitet. Man kan också diskutera hur själva resultatet på arbetet blir under sådana 

omständigheter, då mycket talar för att kvaliteten försämras. Detta medför att kostnaden för 

exempelvis misstag och försenade leveranser istället ökar. 
29

 

 

Hur stor personalstyrka ett företag ska ha beror också på hur effektiva anställda är. Om 

företaget har ett effektivt team så kan lagom storlek vara mellan 2-25 personer. Färre personer 

har större möjligheter att jobba sig förbi personliga, funktionella och andra olikheter för att 

uppnå de önskade mål som företaget har satt upp. Arbetsteam som har olika kompetenser har 

det lättare att lösa problemet då de innehar olika kompetenser, konflikter minskar i teamet för 

att fokus på själva arbetsuppgiften blir betydligt större. Välstrukturerat arbete minskar 

förvirring och ökar presentation.
30

 Vad innebär det då exakt att ha en bra mix av kompetenser 

inom ett och samma företag? Detta är något som beskrivs mer detaljerat i följande kapitel.  

2.5 Se mångfalden som tillgång 

Om man bejakar mångfalden och ser den som en tillgång bidrar det till ökad kommunikation 

och förståelse inom företaget. Mångfald är ett brett begrepp men kan bland annat innefatta 

utbildning, ålder, kön, livserfarenhet och kultur. I de allra flesta fall utvecklar individer en 
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nyfikenhet och förståelse för det som är annorlunda. Man lär sig att samarbeta och 

kommunicera med olika människor oavsett om personkemin stämmer eller ej.
31

  

 

Det finns mycket som tyder på att medarbetarnas enskilda arbetsinsatser inte räcker i dagens 

konkurrenskraftiga samhälle. För att utnyttja resurserna bättre måste en samarbetseffekt 

uppstå, det vill säga synergi, vilket lättast kan beskrivas: 1+1=3. Det handlar alltså om att 

sammanfoga de individuella kompetenserna så att de bildar en enda kraftfull enhet. Nedan 

visas skillnaden i att bara samla enskilda insatser som alla är intresserade av olika saker och 

att lyckas styra dem så att de bildar 

synergi.
32

 
Figur 1 Samordning och pluseffekt.33 

När en medarbetare ska rekryteras bör den första frågan som ledaren ställer sig vara; ”passar 

denna arbetssökande in på företagets värderingar och mål”? En organisation kan inte fungera 

på ett tillfredsställande sätt om inte alla människor inom den har samma värderingar. Det 

betyder dock inte att alla anställda måste ha samma personlighetstyp eftersom en organisation 

bara mår bra av en mångfald av temperament och synsätt. En ledare bör med andra ord inte 

endast se till personens skicklighet i form av exempelvis teknisk skicklighet eller 

produktkunskap, utan se till hela spektrat av både känslor, humor medkänsla och naturligtvis 

värderingar.
34

 Som ledare kan man även på andra sätt se till att de anställda passar in i 

företagets värderingar och mål. Ett exempel kan vara att låta personalen deltaga i diverse 

utbildningar och kurser, vilket står att läsa mer om nedan.  

2.6 Utbildningar 

Personalutbildningar har minskat drastiskt de senaste åren, samtidigt som det betonas hur 

viktigt det är med en ökad kunskapsnivå i arbetslivet. Istället för traditionella utbildningar och 

undervisningar har ett nytt begrepp vuxit fram som ”tagit över” denna undervisningsform, 

nämligen ”just-in-time-learning”. Detta innebär att man lär för stunden, istället för framtiden. 

Utbildningar ses istället som något ”nödvändigt ont” som vidtas först när ett uppenbart behov 

uppstår. 
35

 

 

Företag bör sträva efter att bli så bra som möjligt på det man gör. Detta kan göras genom att 

ständigt utveckla och utvärdera arbetsmetoderna och hur ens egna och det gemensamma 

arbetet kan utvecklas. Medarbetare får mer gjort ju skickligare man blir på de uppgifter man 

utför. Arbetstillfredsställelse grundar sig ofta i hur skicklig man är i sitt arbete.
36

  

                                                
31 Hällsten, Tengblad (2006) 
32 Bylund & Kristiansen (2005) 
33 (ibid.) 
34 Csikszentmihalyi (2003) 
35 Hällsten, Tengblad (2006) 
36 Hällsten, Tengblad (2006) 
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Det är också vanligt att nytillkomna ledare inom butikskedjor och företag får någon slags 

grundutbildning som bland annat kan handla om vad som motiverar olika personer, lagar och 

avtal på arbetsmarknaden, hur ett bra utvecklingssamtal förs, vad rollen som ledare specifikt 

innebär och så vidare.
37

 Vanligt förekommande är även ett par praktiska övningar av särskilt 

viktiga moment som ledaren får öva sig i. Målet med dessa typer av utbildningar är att ledaren 

ska bli väl medvetna om företagets förväntningar och de formella krav som ställs på denne. 

Syftet är också att utbildningen ska fungera som en inkörsport i konsten att leda människor. 

Sådana typer av utbildningar för nya ledare anordnas antingen av själva företaget eller så kan 

det också vara en kurs på öppna marknaden. Om utbildningsprogrammet är företagsinternt är 

det vanligt förekommande att högsta ledningen medverkar samt programansvariga. Detta just 

för att kunna lära känna varandra på ett mer personligt plan samtidigt som det öppnar upp för 

dialog kring aktuella och oklara frågor. Här träffar också deltagarna kollegor från helt andra 

delar av organisationen och andra butikskedjor för att kunna bygga upp kontakter.
38

 Ett 

mindre företag som inte rekryterar så många nya ledare kan inte sätta upp egna liknande 

utbildningsprogram, utan får helt enkelt förlita sig på marknaden. Nackdelen är naturligtvis att 

delar som företagets värderingar och diverse övningar i hur man bäst bedriver ett givande 

utvecklingssamtal går förlorade.
39

 Härnäst kommer olika tekniker i hur man bedriver ett 

utvecklingssamtal att behandlas.      

2.7 Utvecklingssamtal 

I boken ”Utvecklingssamtal och andra samtal som ledningsinstrument” kan man läsa att det är 

rimligt att ha utvecklingssamtal med personalen en gång om året, emellertid kan det vara bra 

att vid ny personal ha det oftare, till exempel en gång i halvåret för att sedan övergå till en 

gång per år. Syftet med utvecklingssamtalet är först och främst att underlätta för ledarens 

verksamhetsplanering inför nästkommande år. Det är i den man anger mål och riktlinjer på 

både kort och lång sikt. Samtalet bör då utgå från den anställdes personliga tankar och åsikter 

som bör vägas in när verksamhetsplanen fastställs. Naturligtvis är också avsikten med sådana 

samtal att ledaren kan värdera den anställdes kunskaper och färdigheter och således bedöma 

eventuella önskemål om vidareutveckling. Det som bör tas upp på ett utvecklingssamtal är 

sådant som man inte hinner med att prata om i det dagliga arbetet. Vanligast är att man talar 

om arbetsuppgifterna, arbetsmiljön och privatlivet. Anledningen till att privatlivet även bör 

ingå som en viktig diskussionspunkt är att det faktiskt finns ganska mycket utanför arbetet 

som påverkar arbetet. Familjesammansättning, make/makas yrke, eventuella sjukdomar, 

barnens ålder, boendemiljö är alla exempel på sådant som det är ytterst viktigt för ledaren att 

känna till. Det kan till exempel vara så att ett av barnen fått problem i skolan, vilket givetvis 

påverkar medarbetaren, som i sin tur påverkar kvaliteten på arbetet. Det kan också hända att 

ledaren går miste om värdefull kompetens som den anställde kanske bara får tillfälle att utöva 

på fritiden, som skulle kunna vara till stor användning för företaget. Därför kan det vara nog 

så viktigt att även prata om så simpla saker som fritiden. 
40

  

Problemen med utvecklingssamtalen är ofta att det resultat man får fram inte används till 

något, eller snarare, att det rinner ut i sanden. En anledning till detta kan vara att ledaren tar på 

sig alldeles för mycket arbetsuppgifter som ska lösas. Om varje anställd har ett flertal 

önskemål om något, som ledaren ansvarar för att försöka tillgodose, blir det genast en för stor 
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arbetsbörda. Lösningen kan vara att låta personalen själv få ta hand om så många 

arbetsuppgifter som möjligt. Ledaren kan också samla all personal för att sedan gå igenom de 

frågor och funderingar som han/hon anser är viktiga att ta upp med personalen. Det kan 

exempelvis röra sig om genomgående önskemål från personalens sida som ledaren vill 

informera ett beslut om. Det kan då vara smart att samla alla och meddela detta till samtliga 

inblandade. Det kan också vara en bra metod till en begynnande diskussion mellan hela 

arbetsstyrkan ifall ledaren till exempel uppmärksammat att alla klagat på arbetsklimatet. Det 

kan vara ganska svårt att som ledare lösa ett sådant klagomål, men då kan samtliga vid ett 

sådant här tillfälle diskutera och reflektera kring fenomenet.
41

 

2.8 Skapa motivation för medarbetarna 

Många ledare använder individuell lönesättning i syfte att skapa motivation hos enskilda 

medarbetare. Motsatsen har dock bevistats i en studie av Fredrik Herzberg. Här konstateras att 

ekonomisk ersättning snarare skapar missnöje om den upplevs som otillräcklig än att skapa 

motivation. Detta kan tänkas bero på att när en viss lönenivå uppnåtts, som anses 

tillfredsställande hos medarbetaren, tas den mer eller mindre för given. Detta fram tills man 

får ett nytt lönepåslag och så vidare. Upprepade lönehöjningar blir givetvis oerhört kostsamt i 

längden och således en ohållbar motivationsfaktor. En annan anledning till varför lön inte är 

en framgångsrik motivationsfaktor är att de flesta medarbetare inte anser att de kan påverka 

sin egen lön. Man kan också fråga sig ifall lön som motivationsfaktor verkligen är godtagbart 

ur en etisk synvinkel. Istället för att medarbetarna av egen fri vilja utför arbetet, ska lönen 

syfta till att motivera så att arbetet blir väl utfört. Bör inte ledare istället hjälpa medarbetarna 

att hitta sina egna inre drivkrafter till att utföra arbetet väl? 
42

 Ett annat sätt att skapa 

motivation för sina medarbetare, kommer sista kapitlet att beröra, nämligen att överlåta ett 

visst ansvar på sina anställda.  

2.9 Att delegera ut ansvar till personalen 

Som ledare är det viktigt att skilja på arbetsuppgifter som bör utföras av medarbetarna och 

uppgifter som tillhör just ledaren. Det finns många ledare som inte kan släppa taget om sin 

medarbetarroll på ett eller annat vis. Istället riskerar medarbetarna att känna sig obetydliga 

och självförtroendet hamnar i bott. I huvudsak ska ett ledararbete gå ut på att inspirera, 

motivera, övertyga och skapa entusiasm. Tengblad poängterar dock att det underlättar för 

ledaren om han eller hon har yrkeserfarenhet inom aktuellt yrkesområde samt besitter goda 

kunskaper om själva verksamheten. En ledare som enbart förlitar sig på sina medarbetares 

meriter och kunskaper får en svag ställning i organisationen och förtroendet börjar dala. 

Således är en idealledare en som dels innehar professionella ledarkunskaper och en 

fördelaktig personlighet.
43

 

 

Vägen till motivation är alltså att överlåta vissa ansvarsområden till medarbetarna. Detta 

betyder inte att chefens ledarskap är oviktigt, men det kan vara nyttigt att bryta den ensidighet 

som finns i relationen mellan ledare och medarbetare. Delegering kan definieras som en 

process där man lämnar över en del arbetsuppgifter på en anställd och de arbeten som ledaren 

lämnar ifrån sig är sådant arbete som ingår i ledarens ansvarsområde. Om de inte är 

arbetsuppgifter inom ledarens ansvarsområde så har han ingen rätt att delegera ut dem. Hur 

stort arbete som ska delegeras ut är upp till ledaren, men självfallet bör det vara lagom stort så 
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att den personen som har ansvaret klarar av att fullfölja uppgiften. Ju större ansvarsområden 

ledaren delegerar till sina anställda desto mer tid kan han ägna sig åt sina andra uppgifter som 

oftast blir liggandes på grund av att dem inte hinns med, som till exempel planera och utbilda 

sina medarbetare samt att ägna större tid åt personalfrågor.
44

 Delegering medför att 

medarbetarna utvecklar sina färdigheter och sin förmåga att fatta beslut. Delegering skapar 

även motivation bland de anställda då de får möjlighet att utmärka sig på det område som 

passar dem bäst. Ledaren och medarbetarna tvingas mer eller mindre att umgås och på så sätt 

stärks relationen mellan dem.
45

 

Att våga delegera ut viktiga arbetsuppgifter till medarbetarna, förmedlar en känsla av 

förtroende. Det visar att ledaren litar på dem och tror på deras ansvarsförmåga. De flesta 

människor är intresserade av att göra ett så bra jobb som möjligt. I och med det, vill 

medarbetare gärna veta vad ledaren tycker om deras arbetsinsatser, det vill säga en sorts 

feedback. Genom positiv och negativ återkoppling visar man vägen för medarbetarna, 

samtidigt som man visar sitt engagemang för var och en av dem.
46

 Det finns naturligtvis också 

uppgifter som inte bör delegeras ut till medarbetarna. Centralt fattade beslut har lokala ledare 

skyldighet att utföra, även om det går emot medarbetarnas åsikter, samt att utföra diverse 

verksamhetskontroller är några exempel på uppgifter som inte kan delegeras. 
47
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3. Metod 
I detta kapitel kommer vi att beskriva hur vi gått tillväga vad gäller insamlandet av 

information och data som vi behöver i syfte att kunna svara på vår problemställning. Alla val 

som gjorts är grundade i vår problemställning och följaktligen har vi också motiverat varför 

dessa val föreföll mer passande än andra.     

3.1 Utveckling av problemställning 

Vi har valt att skriva om chefens roll i butiken eftersom det är någonting vi är väldigt 

intresserade av med tanke på vårt kommande yrke som butikschefer. Vi kände att detta var ett 

väldigt viktig område för en ledare, att ha fördjupade kunskaper i. Arbetet började med att 

skapa en fråga, det vill säga, vår problemställning. För att vårt arbete skulle kunna undersökas 

utifrån en empirisk undersökning krävdes en konkretisering av problemställningen med 

spekulationer som följd.  Med konkretisering av problemställning menas att man skriver om 

den från en ren teoretisk nivå, till en nivå där man konkret utför den.
48

 Denna konkretisering 

kom även till hjälp i utförandet av intervjufrågor. Vidare menar ”Jacobsen” (2002) att 

problemställningen avgör vilket undersökningsupplägg vi bör använda. Han menar att man 

kan analysera sin problemställning utifrån tre variabler för att få reda på detta. Det första vi 

bör undersöka på är ifall det rör sig om en klar eller oklar problemställning.
49

 Vår 

problemställning är klar i den bemärkelsen att det finns en hel mängd teorier och modeller att 

tillgå inom ämnet Företagsekonomi. Nästa företeelse att titta på i vår problemställning är 

huruvida den är beskrivande eller förklarande.
50

 Vår problemställning anses beskrivande, då 

den inte ger uttryck för att kunna förklara utifrån orsak och verkan. En förklarande 

problemställning syftar till att ta reda på hur en företeelse ser ut vid en given tidpunkt, snarare 

än att förklara varför det ser ut som det gör. Den tredje och sista dimensionen att belysa i vår 

analys av problemställningen, är om den syftar till att generalisera eller ej.
51

 Med 

generalisering menas att om man har tillräckligt många enheter så kan dessa antaganden 

överföras på andra liknande undersökningar. Vi har inte som avsikt att generalisera av den 

anledningen att vi väljer att göra djupare och ett färre antal intervjuer med butiksledare, det 

vill säga en intensiva undersökningsmetod. 

3.2 Val av undersökningsutformning 

Utifrån vår konkretiserade problemställning kan vi nu ta reda på vilket undersökningsupplägg 

som är bäst lämpad. Det är viktigt att välja rätt undersökningsutformning som är anpassad till 

just vår problemställning för att verifiera rapportens relevans och giltighet. Med relevans och 

giltighet menas att vi faktisk mäter det som vi valt att mäta och att om någon gör en sådan här 

undersökning i framtiden så kommer de att få fram samma svar som vi har fått.
52

 För att ta 

reda på vilken metod vi ska använda behöver vi svara på ifall problemställning är extensiv, att 

man undersöker många variabler men inte så detaljerat eller intensiv, vilket menas att man vill 

få så detaljerad information som möjligt men man intervjuar få variabler.
53

 Eftersom vår 
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problemställning syftar till att ta reda på huruvida ledarens roll skiljer sig åt i en butikskedja 

och en privatägd butik, är det endast intervjuer med butikschefer som kommer att utföras.  

 

I insamlandet av den teoretiska referensramen hade vi redan från start några idéer på vilka 

modeller vi skulle kunna ha med i vårt arbete, baserat på våra förkunskaper inom ämnet. Vi 

ville även gå ut med ett så öppet sinne som möjligt för att kunna vara mottagliga för övrig 

information vi stötte på under arbetets gång, därför letade vi också efter ny teori. Den teori vi 

sammanställt har hittats i böcker från biblioteket. Utifrån vår insamlade referensram 

utformades sedan intervjufrågor till butikscheferna. För att underlätta för läsaren som vill ta 

del av det insamlade resultatet, sammanställdes informationen till en sammanlöpande text. I 

dessa öppna och djupa intervjuer fick vi fram oerhört mycket detaljer som kanske inte alltid 

hörde till just det vi ville undersöka, så en sammanfattning av det mest innehållsrika och 

relevanta var nödvändigt.  

3.3 Val av metod 

Enligt Jacobsen så finns det två varianter av undersökningsmetod som man kan välja på, 

nämligen kvalitativ eller kvantitativ metod.
54

 Det som avgör vilken utav de två metoderna 

man ska välja är problemformuleringen. Vi har valt att använda oss av den kvalitativa 

metoden då den är lämpligast då vi vill göra en undersökning på djupet och få så detaljerade 

svar som möjligt med våra intervjuer. Fördelarna med att välja en kvalitativ ansats är att den 

har en öppenhet, vilket kan ses som ett nyckelord för den här typen av antydan. Med en 

kvalitativ ansats blir den data som man får in nyanserade och flexibla samt att det oftast får en 

hög intern giltighet.
55

 Några av nackdelarna med den kvalitativa ansatsen är att de är mycket 

resurskrävande, då djupgående intervjuer vanligtvis tar lång tid. Det är även svårt att 

generalisera den information vi har fått då det är så pass nyanserat samt att vi har intervjuat 

för få respondenter för en trovärdig generalisering.  

 

Anledningen till att vi inte valt att använda oss av den kvantitativa metoden är att vi inte får 

lika djupgående och detaljerade svar som vi önskar. Denna metod använder man sig främst av 

när man vill generalisera och är bäst lämpad för frågeenkäter.
56

 Vårt arbete syftar ju till att få 

svar på relativt ingående och närgångna frågor och därför ansåg inte vi att den kvantitativa 

metoden passade oss. Vi tror också att respondenterna inte engagerar sig lika mycket i svaren 

i frågemetoder såsom enkäter, då det ofta är lätt att ”bara kryssa i ett svar” för att man inte 

tycker att något alternativ passar bäst eller för att man helt enkelt inte är intresserad.   

3.4 Insamling av data 

Det finns olika varianter på hur man på bästa sätt ska samla in information till den empiri vi 

behöver till vår undersökning, empiri innebär här det resultat vi fått fram utifrån våra 

intervjuer.
57

 De olika varianter som finns är den öppna individuella intervjun, som är den 

vanligaste metoden för att samla in data inom den kvalitativa metoden. Gruppintervjuer, är en 

metod där flera personer intervjuas samtidigt, kallas även för fokusgrupp. Den tredje 

varianten av insamling av kvalitativ data är att göra observationer där undersökaren betraktar 

vad människor gör i olika situationer och den sista alternativformen av insamling av data är 
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dokumentundersökning där man använder sig utav sekundärdata. Sekundärdata är sådana data 

som andra människor har samlat in.
58

 

 

För genomförandet av denna studie intervjuades åtta stycken butikschefer, där hälften av de 

tillfrågade tillhörde en kedjebutik respektive privatägd butik. Intervjuerna tog allt mellan 40-

60 minuter. Anledningen till att vi valde ut åtta stycken var för att lättare kunna se likheterna 

och skillnaderna mellan kedjebutikerna och de privatägda butikerna. Vi har valt att använda 

oss utav öppna individuella intervjuer, denna är lämpligast då vi vill få så detaljerade svar 

som möjligt samt att vi är intresserade av att få reda på vad den enskilde individen tycker och 

tänker.
59

  Med öppna svar menas att det inte finns några fasta svarsalternativ utan den 

intervjuade får svara fritt på frågorna. Samtliga intervjuer skedde på plats i butiken, detta för 

att cheferna skulle få vara i en sådan miljö som denne känner sig bekväm i.
60

 I och med att vi 

intervjuade personerna ansikte mot ansikte så gav det både oss och respondenten möjligheter 

att ställa följdfrågor. Vi förde anteckningar under samtliga intervjuer, men för att inte riskera 

viktig information spelades intervjuerna in, efter butikschefernas godkännande. Vi fick 

komplettera med intervjufrågor hos samtliga butiker eftersom vi i efterhand kom på frågor. 

Under denna komplettering var det endast en butikschef vi inte lyckades att få kontakt med 

och således har denne inte svarat på dessa frågor.   

3.5 Val av enheter  

I huvudsak lade vi ingen vikt vid vilken bransch butikerna tillhörde eftersom detta inte var 

relevant utifrån just vår problemställning. Däremot valde vi inte några livsmedelsbutiker, då 

vi anser att de flesta livsmedelsbutiker är stora och cheferna i fråga basar över väldigt många 

anställda. I och med det tror vi att cheferna kanske har ett sätt att leda som inte är jämförbart 

med mindre butiker. Vårt enda krav på urval av butiker, var således att de skulle vara 

någorlunda likvärdiga i storlek och personalstyrka. I första hand valde vi ut butiker som låg 

belägna i Alingsås, eftersom det dels var smidigast för vår del, då vi studerar här. Det var 

också lättare att få kontakt med butikscheferna eftersom majoriteten av våra utvalda butiker är 

så kallade Partnerbutiker. Anledningen till att vi inte valde att intervjua några anställda är dels 

på grund av tidsbrist samt att vår rapport skulle ha blivit alldeles för stor.   

3.6 Kritisering av metodval 

En kritik som kan riktas till vår metod gällande insamling av data, är att respondenterna avger 

felaktiga och ofta förskönande svar. Detta kan bero på flera saker men en av de största 

anledningarna är att man känner sig pressad i en intervjusituation att verka bättre än man 

egentligen är för att slippa motfrågor från vår sida. Det kan alltså sägas bidra till en så kallad 

intervjuareffekt
61

, där vi som ställer frågorna respondenterna påverkar dennes svar i en viss 

riktning. Eftersom människor har en tendens till att inte ge tillförlitliga svar under intervjuer, 

kan vi ställa oss frågande till hur pass trovärdiga svar vi fått fram under vår insamling av 

information. Det kan finnas flera orsaker till att vara kritisk mot de svar respondenterna avger, 

men några anledningar kan vara: att det kan kännas obekvämt att svara på en främlings 

närgångna frågor, respondenten förskönar sina svar samt att de helt enkelt inte minns svaren.
62

     

Några utav butikscheferna vi intervjuade var mer engagerade än andra i sina svar. Vi 
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upplevde det som att de chefer som var mindre engagerade under intervjun ”gissade” sig fram 

till rätt svar på vissa frågor istället för att säga sin personliga åsikt på grund av osäkerhet. 

Sådana svar kan inte heller säga sig helt tillförlitliga och är något vi får ta hänsyn till i 

slutsatsen. Eftersom vi inte intervjuar någon personal är frågan om resultatet hade blivit 

annorlunda om undersökningen hade inkluderat svar även från denna infallsvinkel. Nu får vi 

bara en syn på vår problemställning vilket säkerligen ger ett någorlunda ensidigt resultat. Då 

vi har personliga intervjuer med butikschefer så tror vi inte att vår uppsats kan anses 

tillförlitlig.
63

 Med detta menas att resultatet skulle bli samma om någon annan undersöker 

exakt samma sak med samma butiker. Detta tror vi beror på att många olika faktorer kan 

påverka respondentens svar tillexempel omgivningen som till exempel den tillfrågades humör, 

intervjuarens sätt att ställa frågor med mera.  

3.7 Utvärdering av analys 

Om man utgår från den kvalitativa ansatsen så är det enligt Jacobsen, dessa tre ting som 

analysen rör sig om:
64

 

 Beskrivning: få en så pass ingående och detaljerad beskrivning av våra intervjuer.  

 Systematisering och kategorisering: här systematiseras den data vi har fått in för att 

göra den så överskådlig som möjligt. 

 Kombination: tolkning av den information man fått utifrån intervjuerna. 

Vi har sammanställt alla djupgående intervjuer till ett empiriskt avsnitt i rapporten. För att 

göra empirin läsvänlig delade vi in sammanställningen efter rubriker. Dessa rubriker 

återkommer även i analysen då vi jämför och drar kopplingar till vår teoretiska referensram. 

3.8 Utvärdering av slutsatser 

För att kunna avgöra om slutsatsen går att lita på måste man inhysa en viss kritisk granskning 

i undersökningen. Man bör lägga lika stor vikt vid den interna giltigheten som den externa 

giltigheten.
65

 Vidare skriver Jacobsen att man kan titta på analysen och ifrågasätta ifall de 

paralleller som är dragna, är reella eller våra egna konstruktioner.
66

 Eftersom vi utformat 

analysen på det sätt att vi går igenom varje del av teorin uppifrån och ner försäkrar vi oss om 

att all teori kommer till användning, samt att de slutsatser som dras är bekräftade utifrån både 

teorin och resultatet.  

3.9 Litteraturval 

I val av litteratur utgick vi från de böcker vi haft i tidigare kurser inom ämnet företagsledning. 

Vi valde ut de bitar som bäst lämpade sig för vårt arbete och kompletterade med annan 

litteratur, genom en så kallad specifik systematisk sökning.
67

 Detta innebär att man söker efter 

en viss författare eller ett specificerat sökord. På detta sätt fick vi tillgång till flest böcker, som 

är relevanta för oss.  Vi utgick från termen ”ledarskap” i vår litteratursökning för att finna en 

relevant teori. Detta är visserligen ett brett begrepp så utmaningen låg i att finna ledarskap 

som är anpassad till butiksnivå. 
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Litteraturen som ligger grund till vår uppsats, valdes ut för att de ligger inom ramarna för det 

ämne som vi vill undersöka. Vår teoretiska referensram startar med en redogörelse för hur 

viktigt det är med en genomtänkt affärsidé, strategi och vision för företagen. Detta utgör 

grunden för alla företag och lägger således också grunden för vilken typ av ledare som behövs 

och hur ledarskapet bör bedrivas. Vidare kommer läsaren få en inblick i en ledares mest 

utmärkande karaktärsdrag. 
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4. Empiri 
Nedan följer en sammanställning av de åtta intervjuerna med butikscheferna. Mängden 

sammanställd data varierar från butik till butik, då några respondenter var mer pratsamma 

och gav utförligare svar än andra. Först presenteras de fyra kedjebutikerna och sedan den 

fyra privatägda butikerna. 

4.1 Cassels 

Cassels är ett familjeföretag som har vart etablerat sedan 1973 och butiken i Alingsås har 

funnits i cirka 20 år. Butikschef för Alingsåsbutiken är Pernilla där hon arbetat sedan två år 

tillbaka. Hennes tidigare erfarenheter är att hon började på Cassels i Allum där hon jobbade 

som ställföreträdande butikschef och dekoratör.  

Cassels affärsidé är att sälja moderiktade kläder i målgruppen 25-40 år, butikens slogan lyder 

”Kläder till alla”. Deras vision är att öka med cirka 2-3 butiker per år. Pernilla nämner att hon 

har informerat sina anställda om både affärsidé, vision och mål, men hon kan inte lova att de 

varit tillräckligt intresserade för att komma ihåg dem. I Alingsås jobbar nio stycken anställda 

och hon kan inte riktigt svara på om det är en lagom bemanningsnivå, men det fungerar bra 

för tillfället. Hon får emellertid höra från de anställda att det är en för liten bemanningsnivå då 

ett flertal av de anställda har jobbat på Cassels i cirka 20 år och de kommer ihåg hur det var 

förr då det kunde vara upp till 30 stycken anställda. Men i takt med att Casselsbutikerna har 

expanderat har bemanningsnivån minskat. Pernilla tycker det är bra med mångfald bland 

personalen, men tänker inte på det när hon ska rekrytera ny personal, utan det viktigaste är att 

de passar in i teamet. Den största anledningen till detta är att de nuvarande anställda med 

största säkerhet skulle vantrivas om en person som inte liknade de andra, kom in i teamet. 

Däremot försöker hon successivt bearbeta sin personal gentemot detta. Med andra ord är den 

nuvarande personalen relativt likriktade. Pernilla tycker att mångfald utvecklar arbetet mycket 

mer. Det ultimata utgångsläget för henne är att ha en bra mix vad gäller mångfald, men att alla 

arbetar mot samma mål.      

Pernilla tycker att de anställda har förtroende för henne likväl som att hon har förtroende för 

dem. Förutsättningarna för att få förtroende tror hon är att vara lyhörd och ödmjuk samt att 

hon känner att hon måste vara säker på det hon gör för att anställda ska kunna lita på henne. 

 
”En god ledare är en som kan ta ett beslut och inte står och velar fram och tillbaka och är osäker. Om 

man är osäker och inte kan bestämma sig så får man inget förtroende från de anställda. En god 

ledare ska kunna stå för det han/hon har gjort och även ta konsekvenserna av det, även om det inte 

har blivit som man har tänkt sig. Man ska kunna vara en blandning av att peka med handen och att 

vara mjuk. Som ledare måste man förtjäna förtroende. Jag tänker på vilken chef jag själv skulle vilja 

ha, och så försöker jag vara så mot mina medarbetare” 68 

 

De har inga direkta utbildningar på Cassels då de inte ingår i någon stor kedja, i dagsläget 

finns det bara 16 stycken butiker. Pernilla informerar och instruerar sina anställda internt i 

butiken genom att ta fram det hon själv har lärt sig på sina utbildningar. De anställda får inga 

andra utbildningar utanför butikens väggar, förutom grundläggande sjukvårdskunskaper. I 

Alingsåsbutiken har de ibland ”byxprovarkvällar”, där personalen provar de nya 
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byxmodellerna, samtidigt som de har väldigt roligt tillsammans. De träffas även utanför 

jobbet för att umgås. Pernilla håller i olika inspirationskurser, däribland styling. Genom 

personlighetsövningar som hon gör så känner hon väl till sina medarbetare. Däremot säger 

Pernilla att de anställda inte känner varandra på ett privat plan utan endast på ett arbetsmässigt 

plan. De anställda som jobbar i Cassels butiken har inte möjlighet att arbeta sig uppåt just i 

denna butik, men de kan däremot börja arbeta i en annan Cassels butik och därigenom få nya 

ansvarsområden och uppgifter.  

 

Då Pernilla hade jobbat på Cassels tidigare visste hon var det innebar så det blev inga nya 

arbetsuppgifter för henne. Pernilla har inte fått någon internutbildning av kedjan, men hon har 

däremot en restaurangchefsutbildning i ryggen. De arbetsuppgifter hon gör idag är bland 

annat att räkna kassan, kolla mejl, vara ute på lagret, inventera samt att ha hand om rea. 

Pernilla säger också att hon gärna tar uppgifterna som hör till dekoration eftersom hon arbetat 

mycket med det tidigare och tycker att det är roligt. När hon är ute i butiken så håller hon reda 

på vilka erbjudanden som finns och delegerar ut arbetsuppgifter. De frågor som rör 

personalen försöker hon att jobba med dagligen, men hon skulle vilja lägga ner mer tid på just 

de frågorna än vad hon gör i dagsläget.  

 

För att motivera sin personal så är Pernilla noga med att berömma sina medarbetare när de har 

gjort något bra samt att ha små möten med var och en av de anställda. Hon låter sina anställda 

ha ansvar över olika sektioner i butiken samtidigt som hon delegerar ut arbete som de 

anställda vanligtvis inte gör. Pernilla håller inte själv i lönesamtalen med de anställda utan det 

är hennes chef som håller i dem. Än så länge har de ingen individuell lön på Cassels men det 

är något som förmodligen kommer att ske i framtiden.  

Pernilla har utvecklingssamtal som pågår i cirka tre timmar med sina anställda varje höst, men 

hon skulle vilja göra det oftare. Under dessa tre timmar tar de upp allt möjligt, både positiva 

och negativa saker som rör butiksarbetet och samarbetet mellan personalen. 

4.2 Eurosko 

Eurosko är en familjebutik där butikschefen för Alingsåsbutiken heter Emelie. Deras affärsidé 

är att alla ska kunna hitta skor, både barn, kvinnor och män. Deras främsta mål och strategi är 

att ha och fortsätta ha, hög service och deras vision är att vara stans bästa skobutik.  

 
”Eurosko sätter upp mål för kedjan och personalen vet vilka målen är, men om man skulle fråga dem 

skulle man säkert inte få något svar på rak arm, utan behöva påminna dem om dem.”69  

De har tre stycken anställda på Eurosko i Alingsås, varav två är tillsvidareanställda och en är 

extraanställd. Åldrarna på de anställda varierar och detta är den enda mångfalden hon kan se 

hos sin personal. I och med det varierar även deras kunskap menar Emelie. Detta är dock 

inget som butikschefen tänkt på medvetet, utan det har bara blivit så. På frågan om de skulle 

vilja ha en större bemanningsnivå svarar butikschef Emelie att man alltid vill det, men då 

Eurosko är en relativt liten butik så skulle det inte gå att ha fler anställda. Men de nuvarande 

anställda tycker det är lagom med den bemanningsnivå som finns i dagsläget och de tycker 

inte att de har för mycket att göra. Hon har förtroende för sina anställda och hon hoppas att de 

har förtroende för henne. För henne så är det viktigt med förtroende då det är de anställda som 

tar hand om butiken när hon inte är närvarande. De har utvecklingssamtal en gång om året och 
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första gången de hade det var våren 2009. På utvecklingssamtalen pratar de både om 

jobbrelaterade saker och privata saker och dessa sker oftast på annan plats än i butiken. I 

personalrummet sitter även lappar uppsatta där Emelie skriver ner de viktigaste nyheterna och 

informationen som personalen bör vara uppmärksamma på. De har ingen individuell 

lönesättning på Eurosko utan de går efter handelsavtalet.  

 
”En bra ledare är att vara en bra lyssnare och att kunna vara just en ledare som kan ge direktiv. En 

god ledare ska inte vara högfärdig utan den ska gå ner till de anställdas nivå men ändå vara en 

ledare.”70  

 

Gällande utbildningar på Eurosko har de oftast inga där personalen får åka iväg, men de har 

däremot kurser som butikschefen håller i alternativt får de kolla på en video eller i en 

broschyr om vad de behöver veta om en viss vara. För att motivera sina anställda anordnas 

olika tävlingar centralt i Eurosko. Butikschefen har själv inte fått någon internutbildning av 

kedjan när hon tog över rollen som butikschef för Eurosko.   

 

De arbetsuppgifter som butikschefen på Eurosko har är att arbeta i butiken, räkna kassan, leda 

och instruera personalen samt den administrativa delen. Hon har dock inte hand om butikens 

räkningar, utan de skickas till huvudkontoret. Det som tar längst tid är att stå i butiken så det 

är inte många timmar som blir över att arbeta med de administrativa delarna i företaget.  

4.3 KappAhl  

KappAhl är en nordisk modekedja som grundades år 1953 av Per-Olof Ahl. I dagsläget finns 

KappAhl i ett flertal städer i länderna Polen, Norge, Finland och Sverige. Butikschefen för 

Alingsåsbutiken har arbetat på KappAhl i 20 år varav tre år som butikschef. Innan hon blev 

butikschef så arbetade hon som ställföreträdande butikschef på KappAhl. Butikschefen hade 

önskemål om att få vara anonym i rapporten och kommer därför inte att benämnas med namn.  

 

Butikens affärsidé är ”Prisvärt mode för många människor”, när kunden har handlat på 

KappAhl ska hon känna att hon både har fått värde för pengarna och att hon är moderiktigt 

klädd. Deras vision är följande: ”KappAhl skall bli den ledande och mest lönsamma 

modekedjan i Norden för kundgruppen 30–50 år” och för att nå den visionen är deras strategi 

inriktad på tillväxt och förbättrad lönsamhet. KappAhls strategi består av att expandera deras 

butiksnät, uppdatera butikerna kontinuerligt, ökad försäljning i de befintliga butikerna samt 

utnyttjande av skalfördelar i affärsmodellen. Dessa värderingar sitter också i personalrummet, 

så att anställda lätt kan se dem och bli påminda. 

 

På KappAhl i Alingsås arbetar sju stycken anställda där två av dessa arbetar heltid, 

butikschefen inkluderat. Butikschefen anser att det är ”rätt så okej bemanningsnivå” men helst 

skulle hon vilja att de var ytterligare en anställd då de nyligen har blivit en tvåplans butik 

vilket innebär en del omstruktureringar. Förtroendet i butiken är ömsesidigt vilket är mycket 

viktigt då de arbetar mycket ihop säger hon. KappAhl anordnar bland annat temadagar två 

gånger om året där de anställda får tillfälle att umgås med butikschefen på ett personligt plan. 

Butikschefen brukar säga till sina anställda att de är gifta med varandra då de spenderar så 

mycket tid ihop och då är det viktigt att ”äktenskapet” fungerar. Efter de förändringarna som 
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gjorts i butiken, har personalstyrkan kommit varandra närmare. Ett exempel på en förändring 

de gjort nyligen, är att de numera har öppet även på söndagar.  

 

Butikschefen tycker att det är bättre att de har ett ”vinna – vinna” förhållande i butiken än ett 

”vinna – förlora” förhållande. Där ”vinna – vinna” förhållandet motsvarar att de jobbar 

gemensamt mot de mål som de har kommit överrens om tillsammans och som är 

tillfredsställande för båda parter. I ”vinna – förlora” så är det butikschefen som själv 

bestämmer och sätter upp målen som de anställda mer eller mindre tvingas att följa. För att 

motivera sin personal så anordnar de olika tävlingar med andra KappAhl butiker samt att de 

på butiken i Alingsås gör roliga grejer tillsammans både i och utanför butiken. 

 

KappAhl säljer dam-, herr- och barnkläder så de anställda har varsitt ansvarsområde. I och 

med det behöver inte butikschefen delegera ut uppgifter i lika hög grad, eftersom alla vet vad 

som ska göras. Behövs det hjälp i någon sektion får den personen som har lite att göra hjälpa 

till där det behövs. Detta för att inga ”revir” ska bildas i butiken. Butikschefen gör 

tillsammans med dekoratören ofta strukturförändringar i personalens arbetsuppgifter. De 

anställda som har jobbat i butiken i flest år har haft svårast med alla förändringar men de har 

lärt sig, och trots att de har haft det kämpigt ibland så är personalen glada och positiva ändå. 

På KappAhl har de individuell lön, men den utgår från handelsavtalet.  

”En god ledare ska vara ödmjuk, öppen, ärlig och en bra förebild. Man ska även vara rak och tydlig.”71   

På KappAhl har de haft försäljningskurser som de anställda kan gå, men butikschefen delar 

även med sig av sina egna erfarenheter. De har individuella medarbetarsamtal en gång per år 

och då får de anställda sätta upp mål till sig själva som de ska uppnå tills nästa gång. 

Utvecklingssamtalen följs inte upp men skulle de vara så att personalen undrar något eller 

bara vill prata så kan de komma till butikschefen när som helst. Butikschefen på KappAhl 

känner väl till sina medarbetare då de gör så mycket saker gemensamt. Hon är väldigt noga 

med att personalen ska säga till övriga kollegor om de är på dåligt humör, så att inte det går ut 

över personalen och kunderna istället. Om personalen visar intresse så finns det chans att de 

blir befordrade till ställföreträdande butikschef i någon KappAhl butik. De anställda kan även 

gå interna butikschefsutbildningar som görs på privat tid och hålls oftast under hösten. Skulle 

det bli något ledig tjänst som butikschef, har de anställda som har gått en sådan utbildning 

förtur att bli butikschef. Den blivande butikschefen får då en mentor i form av en rutinerad 

butikschef, som jobbar i någon av KappAhls butiker. Mentorn och den blivande butikschefen 

träffas i gång i månaden och de har kontakt i ett år.  

 

Varje morgon har de ett morgonmöte där de gör i ordning ett kassaschema. En vanlig dag för 

butikschefen kan innebära att på morgonen packa upp varor och checka av de varor de fått, 

sedan stå i kassan och vid tolvtiden kommer resterande personal och då hjälper butikschefen 

till i kassan samt att plocka upp varor. Innan butiken stänger så hjälper hon till i kassan och på 

golvet. Hon ägnar 100 procent av sin tid till personalfrågor och hon tycker det är viktigt att 

hon och de anställda kan känna att de kan be om ledighet. Det som tar längst tid är att sätta 

ihop ett schema, samt sköta lagerinköp och att alltid finnas tillgänglig för personalen.  
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”Vill någon vara ledig så ska de få vara det. Man kanske har gått och samlat mod i flera dagar innan 

man ber om ledighet och får man inte det beviljat då, är det ju förödande personen i fråga! Det kan ju 

gälla ett barnbarns skolavslutning, ett sjukhusbesök eller vad som helst. Det kan betyda så mycket för 

en människa att få vara ledig och man frågar ju aldrig om ledigt i onödan, så det är säkert något 

viktigt. Det gynnar både mig och personalen i slutändan.” 72   

4.4 Mio 

Mio är en inredning/möbelbutik som idag har över 60 butiker runtom i Sverige samt en butik 

på Åland. På butiken i Alingsås arbetar Jens som butikschef. Jens har jobbat på Mio i mer än 

20 år och vart chef i 15 år. Det är dock hans första chefsjobb.  

 

Deras affärsidé är: ”Mio ska vara det självklara valet när det gäller möbler och heminredning 

för den pris- och kvalitetsmedvetna kunden och alltid leverera ett positivt 

bemötande.”Visionen lyder:” Mio ska inspirera kunderna att förnya sina hem. Mio tar reda på 

vad kunderna vill ha och tillgodoser deras behov. Varje kund ska få hjälp att skapa ett hem de 

trivs i. Stilsäkra och personliga råd ger trygghet, liksom ombonade och välinredda butiker. 

Kunderna ska känna sig välkomna, omhändertagna och inspirerade.” För att uppnå denna 

vision, säger Jens som är butikschef för butiken i Alingsås, att de bör arbeta efter fyra 

grundpelare, som kan sammanfattas som: personligt, kvalitet, stilsäkerhet och affärsmässigt.   

 
”Allt arbete i Mio utgår från gemensamma värderingar. Genom att omsätta värderingarna i praktisk 

handling kan alla medarbetare ge sitt bidrag till att Mio motsvarar eller överträffar kundens 

förväntningar.”73  

 

Mio står för riktiga möbler till bra pris och de vill vara den ledande butiken när det gäller 

soffor. Ett mål som Mio har är att höja lägsta nivån i butiken, det vill säga att höja snittvärdet 

vad gäller försäljning, service, bemötande med mera. Personalen på Mio i Alingsås är väl 

medvetna om butikens affärsidé och mål samt vad de arbetar för, då de nyligen har tagit fram 

en ny affärsidé menar butikschefen. Eftersom de nu har en nyformulerad affärsidé och mål 

kommer Jens i framtiden vara väldigt noggrann med att påminna de anställda om detta så att 

de vet vad de arbetar mot.    

 

På Mio i Alingsås arbetar tio stycken anställda, men butikschefen hade önskat att det var flera 

då Mio är en så pass stor butik och de har ett blandat sortiment. Dock har han inte fått några 

klagomål av personalen att de har för mycket att göra. Butikschefen ser inte till mångfalden i 

första hand. Det brukar ge sig av sig självt, vem han anställer menar han. 

 
”En god ledare är att vara närvarande och att kunna skapa grupper av människor som passar ihop 

samtidigt som man ser människan i första hand.”74  

 

På Mio har de anställda chans att utbilda sig och Jens vill helst att de gör det. Butikschefen 

delar även gärna med sig av det han kan till sina medarbetare. Han har gått en utbildning 

anordnad av kedjan, som pågick i två års tid, samtidigt som han arbetade som butikschef. 
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Denna utbildning bedrevs tre dagar i veckan och gav honom verktyg i olika delar, bland annat 

hur man sätter upp mål och hur man bäst bedriver ett utvecklingssamtal.   

 

De anställda har ingen chans att arbeta upp sig då de är ett så pass litet företag. Däremot kan 

de få mera stimulerande arbetsuppgifter och mycket mera ansvar om de känner att de vill.. 

 

Han har hand om hela det ekonomiska ansvaret, medarbetaransvaret samt företagets 

marknadsföring. Utöver hans arbetsuppgifter så tillkommer det sådana uppgifter som ”bara 

händer”, som inte är planerade och det är dessa arbetsuppgifter som tar längst tid. 

Butikschefen hjälper naturligtvis även till ute i butiken om det skulle behövas. Jens äger 

fastigheten, vilket också tar mycket av hans tid.  

 

Personalen på Mio motiverar varandra och Jens tror att genom att ha en trygg arbetsplats att 

gå till och att känna kamratskap skapar motivation för medarbetarna. Tidigare hade de ett 

bonussystem som skulle motivera personalen men de ville ta bort bonussystemet och ha en 

mer personlig och individuell lön vilket de i dagsläget har. Butikschefen delegerar ut vissa 

arbetsuppgifter som han ser behöver göras. Butikschefen har förtroende för sin personal och 

ger de mycket ansvar. Det finns en stor arbetsglädje i personalstyrkan, vilket han tror beror på 

att han anpassar arbetsuppgifterna efter individen. Han tror även att personalen känner 

förtroende för honom.  

 

”Förtroende skapas genom att jag vistas mycket ute i butiken och pratar med personalen och är hela 

tiden tillgänglig för dem. Sen delar jag även med mig av diverse siffror för att få medarbetarna så 

delaktiga som möjligt.”75  

Handelsavtalet utgör en stabil grund för deras lön och de har lönesamtal en gång om året.  

Gällande utvecklingssamtal så har de ett stort sådant varje år med många små avstämningar. 

Utvecklingssamtalen sker individuellt mellan Jens och den anställde och de har en mall som 

han leder samtalet efter. Han för även ett protokoll om den anställde och varje enskild individ 

ska ha satt upp mål för sig själva som de också pratar om. 

4.5 Balders Hage 

Balders Hage etablerades 1973 och finns idag beläget i Göteborg och Alingsås, de har även 

försäljning via nätet. Christer driver tillsammans med sin fru Alingsåsbutiken sedan tre år 

tillbaka. Han tycker det är bra att dela ansvaret med sin fru då de kan dela upp arbetet dem 

emellan. Innan Christer tog över butiken hade föregående ägare haft den i 34 år. Christer har 

tidigare arbetat som officer där han fick utöva bland annat ledarskap samt att han och hans fru 

hade en butik i Smögen och på Torp i Uddevalla där han fick lära sig hur man leder en butik 

och att leda personal. 

 

Deras affärsidé är att sälja så mycket som möjligt. Balders Hages vision är att driva butiken 

vidare så som de förra ägarna gjorde och att inte förändra något mot hur det såg ut för tre år 

sedan eftersom det kan vara farligt att ändra på ett vinnande koncept, menar Christer. 

Strategin är att ge kunderna bra service och fortsätta att sälja butiksvaror, och med butiksvaror 

menar Christer sådana varor som ”kunderna har nytta av”.  
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På Balders Hage arbetar två stycken heltidsanställda som har varit anställda över 20 år, utöver 

Christer och hans fru. Vid jul och under sommaren samt vissa lördagar tar han dock in extra 

personal i butiken. Christer tycker det är en lagom bemanningsnivå men får ändå en del 

klagomål ifrån personalen. De anställda har ingen möjlighet till befordran då Balders Hage är 

ett så pass litet företag. På frågan om vad Christer tycker om mångfald, svarar han att det är 

något bra eftersom det bidrar med nya färska idéer. 

  

Christer tycker det är viktig med att ha förtroende för sina anställda och att de har förtroende 

för honom, och på Balders Hage är förtroendet ömsesidigt då de har jobbat ihop så pass länge 

menar han. Butikschefen tycker det är en fördel med nya, färska idéer hos personalen och 

därför uppskattar han mångfald bland sina medarbetare.  

 

På Balders Hage i Alingsås är butiken uppdelad på så sätt att i ena delen har de husgeråd och i 

andra delen har de textilavdelningen. Mellan de båda avdelningarna finns ett fik. De har delat 

upp arbetet så att det är två stycken anställda på respektive avdelning, där Christer har hand 

om avdelningen för husgeråd och hans fru har hand om textilavdelningen. Men de hjälper 

varandra på respektive avdelning om det skulle behövas.  

 

Christer nämner att de försöker ha personalmöten varje månad, men att det sällan blir så. I 

regel blir det oftast cirka fyra till sex gånger per år. På personalmötena tar de upp aktuella 

frågor, om det har hänt något i butiken och så vidare.  

 
”En god ledare ska leda och föra arbetet på ett bra sätt, han ska vara positiv, och engagerad i arbetet 

samt vara rättvis och ha en bra relation med personalen.”76 

 

På Balders Hage har de ingen utbildning då de har arbetat där så pass länge, men de har haft 

något föredrag om dekoration och skyltning. Christer har även delat med sig utav sin kunskap 

till de anställda. För att bli medveten om de anställdas egenskaper och kunskaper, menar 

Christer att de tidigare ägarna haft en betydande roll, då de gett honom mycket information 

just kring detta. En viktig egenskap hos personalen är att de ser vad som behövs göras i 

butiken och inte bara blir stående när det är få kunder på plats. 

 

Då han är den enda mannen som arbetar i butiken är det han som har ansvar för de tyngre 

arbetsuppgifterna såsom att ta hand om skräpet, ta emot varor och hämta varor samt vara ute 

på lagret. Han lägger även schemat och prissätter varor. De uppgifter som tar längst tid i 

butiken är uppackning och mottagning av varor.  

 

Eftersom de har sina områden i butiken och alla vet vad som behövs göras så behöver han inte 

delegera ut arbetsuppgifterna. För att motivera sina anställda så försöker han att ge 

medarbetarna beröm och säga positiva saker till dem. Balders Hage har kollektivavtal men 

lönerna ligger, enligt butikschefen, över detta avtal.  

4.6 Karin . S 

Karin S är en klädbutik belägen i centrala Alingsås, butiken etablerades för två och ett halvt år 

sedan av Karin som också är butikschef. Butikens affärsidé är att sälja kläder till tjejer i 

åldrarna 25 till 45 år, men Karin nämner att man inte behöver ta affärsidén bokstavligt, då den 
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mentala åldern varierar hos människor. Vidare berättar hon att personalen är väl medveten om 

affärsidén, vision och mål.   

 

”Min strategi är att köpa in så bra kläder som möjligt för så bra pris som möjligt för att sedan sälja 

dem för så bra pris som möjligt.”77  

Hennes vision är att få igång verksamheten till den grad så att hon kan tillsvidareanställa 

personal i butiken då hon för tillfället endast har tre stycken timanställda. För Karins del så är 

det än så länge okej med de timanställda hon har idag men ser gärna att det i framtiden skulle 

vara mer personal i butiken så att hon kan ägna sig åt andra saker än att expediera. Karin 

tycker att det är viktigt att ha förtroende för sina anställda och att de anställda har förtroende 

för henne, vilket hon tycker att de har idag. När hon ska anställa personal så väljer hon med 

omsorg och det är väldigt viktigt för henne att hon känner att personkemin stämmer redan vid 

intervjun. Karin nämner att det är ”kul” med mångfald, men viktigast för henne är att 

personen ska passa hela butikskonceptet. Det går inte anställa någon med exempelvis dreads 

och piercing i ansiktet. Karin menar att förtroende skapas genom en trevlig och avslappnad 

stämning i butiken, samt att personalen får egna ansvarsområden. För att motivera de 

anställda ser hon till att hon själv alltid är glad och trevlig. Karin skickar inte sin personal på 

utbildningar, utan det de behöver veta gällande butiken lär hon dem. Hon säger också att 

eftersom hon inte har några tillsvidareanställda i butiken så har hon inte några personalmöten 

och skulle det vara något så tar hon upp det med sina timanställda direkt. 

 

”En god ledare ska vara tydlig med saker och ting så att det inte sker några missförstånd och ha koll 

på vad det är som ska hända.”78  

Innan Karin startade Karin S så hade hon jobbat inom butik i många år som butiksbiträde för 

att sedan bli butikschef inom olika företag. När hon sedan kände att hon hade fått tillräckligt 

med erfarenhet, så valde hon att starta eget.Eftersom hon för det mesta arbetar själv i butiken 

så har hon hand om allt som rör butiken, från inköp till butiksarbete och bokföring. Det hon 

lägger ner mest tid på är butiksarbete. Hon delegerar ut uppgifter till de timanställda såsom att 

packa upp och galga varor, hänga ut och hänga om varor i butiken samt att skylta.  

4.7 Smultronstället  

Smultronstället är en fristående butik som är belägen i centrala Alingsås. Butikens affärsidé 

är: ”sälja barnkläder, om du älskar ditt barn ska du älska att köpa på Smultronstället”, och 

deras vision är: ”drömbutik med ett unikt koncept där känslan av glädje och ett lyckorus 

bubblar i kroppen när just ditt behov är uppfyllt”. Butikschefen, som kommer att vara anonym 

i arbetet, säger att hon tror att de anställda känner till dessa delar.  På Smultronstället arbetar 

två anställda utöver butikschefen och både hon och de anställda anser att det är för lite 

personal, men i dagsläget har de inte råd med flera. Förtroendet i butiken är ömsesidigt då de 

är öppna och kan prata om allt. Hon tycker att det är viktigt med förtroende för att arbetet ska 

fungera. För att motivera sina anställda så åker de bland annat på inköpsresor tillsammans och 

ibland anordnas säljtävlingar uppifrån, det vill säga av märket ”Name it” som butiken är 

sponsrad av.  
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Gällande personalmöten så vill hon försöka ha dem varje månad, men det blir för det mesta 

cirka tre gånger per halvår. Under mötena tar de upp hur de anställda ska bli bättre säljare, 

deras schema, arbetsuppgifter med mera. Hon har även individuella utvecklingssamtal med 

sina anställda och det som sägs där följs upp nästa gång de har utvecklingssamtal. Det finns 

inga fasta rutiner för hur ofta dessa samtal sker, utan de tar hon när hon känner att behovet 

uppstår. På Smultronstället har de ingen individuell lön utan lönen styrs enligt handelsavtalet 

och därmed har hon heller inga lönesamtal med de anställda. 

 
”En god ledare är en person som inte är för sträng eller för snäll, utan ska vara rak och öppen.” 79  

På Smultronstället finns det ingen chans till utbildning, det finns inte heller möjlighet att 

befordras, då nästa plats är som butikschef. Hon tycker att det fungerar jättebra med 

mångfald, enda kravet är att personen ska vara hel och ren, kunna det svenska språket samt att 

personkemin stämmer.     

 

Butikschefen på Smultronstället har haft butiken i fyra år och innan hon blev butikchef har 

hon jobbat som säljare i många år. De dagliga arbetsuppgifter hon har är bland annat budget, 

inköp, och personalscheman. De som tar längst tid är att sköta butiken samt inköp och 

bokföring. Då de är så få anställda i butiken så behöver hon inte ägna så mycket åt 

personalfrågorna. Hon delegerar ut arbetsuppgifter till sina medarbetare och när hon inte är i 

butiken så talar hon om vad som behöver göras. För det mesta så känner dock personalen 

själva vad som behöver göras i och runt om butiken.  

4.8 Sunnergrens dammode 

Sunnergrens dammode är en fristående butik som finns belägen i centrala Alingsås och 

startade för 85 år sedan. Butikschefen, som inte kommer att nämnas vid namn, har arbetat på 

Sunnergrens i 35 år, varav sju år som butikschef och hon har arbetat i serviceföretag så länge 

hon kan minnas. 

 

Butiken säljer kläder och underkläder för kvinnor. Deras affärsidé är att sälja kläder och 

underkläder till kvinnor samt att ge bra service och deras vision är tillgodose så mycket som 

möjligt och ge god service. De hade egentligen ingen utarbetad affärsidé, vision eller mål, 

utan allt hör ihop menar butikschefen. Någon strategi att arbeta efter fanns heller inte.  

 

På Sunnergrens arbetar fyra stycken anställda och de känner mycket väl till butikens 

huvudsyfte som kan liknas vid affärsidén och visionen, vilket butikschefen tycker är viktigt 

att personalen känner till. I dagsläget så tycker hon att det är för mycket med fyra anställda, 

men det varierar från dag till dag. Hon har stort förtroende för sina medarbetare och då de är 

så pass få, så har de en mera kompisrelation med varandra än arbetsrelation. På frågan om vad 

mångfald hos personalen betyder för butikschefen svarar hon på följande vis: 

 

”Det är en spridning som är bra, ju mer kunskap desto bättre.”80  

  

Vad gäller diverse utbildningar, säger butikschefen att personalen inte har någon utbildning, 

men de planerar för en del kommande säljkurser. Hon säger också att leverantörerna anordnar 
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vissa kurser och förmedlar information. Då Sunnergrens är ett så pass litet företag har de 

anställda ingen chans att arbeta upp sig.  
 

”En god ledare ska vara lyhörd och ledaren ska se till att alla har det bra.”81 

Butikschefen tycker det är bra att delegera ut arbetsuppgifter, då det är bra att personalen har 

kunskap om det mesta över butiksarbetet. Hon erkänner dock att hon är dålig på att motivera 

sin personal. Vad gäller personalmöten sker en gång per halvår och utvecklingssamtal, sker 

endast om det skulle dyka upp något särskilt som är värt att prata om.   
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5.  Analys  
Nedan presenteras de skillnader och likheter mellan vår teori och den insamlade empirin, i 

form av en analys.  Analysen är uppdelad efter samma rubriker som teorin för att öka 

läsbarheten.  Analysen kommer sedan att utgöra en viktig grund för slutsatsen.  

5.1 Affärsidé, vision och strategi 

Alla åtta butikschefer berättade om sin affärsidé och vision, dock med varierande kvalitet. 

Enligt Ax m.fl. ska visionen sätta ramar för hur arbetet mot affärsidén och strategin gå till. 

Visionen ska även fungera som motivation hos de anställda.
82

 Vi upplever att alla butiker 

utom tre privatägda har lyckats väl i utformningen av visionen. Har butikerna ingen 

välformulerad vision är det dels svårt att lyckas med motivationen hos personalen samtidigt 

som det är svårare att uppnå eventuella mål. I det stora hela ska affärsidén beskriva exakt vad 

butiken ska tjäna pengar på
83

, vilket denna specifika affärsidé absolut inte gjorde. Även 

affärsidéns huvudsyfte är att skapa motivation hos de anställda, samt förmedla en djupare 

förståelse för vad butiken sysslar med. Det måste vara ytterst svårt som anställd att utföra ett 

tillfredsställande jobb, både för egen del och gentemot kunderna, om inte detta finns 

ordentligt uttalat.
84

 Endast en av kedjebutikerna hade ingen uttalad strategi medan de andra 

hade det. Hälften av de privatägda butikerna hade strategi, dock även här med varierande 

kvalitet. I det stora hela har dessvärre alla butiker som har en strategi, missförstått värdet av 

en strategi och vad den bör innehålla, om man ser till Ax m.fl. Här kan man bland annat läsa 

att strategin ska innehålla en plan gentemot konkurrenter, butikens styrkor och svagheter och 

vilken kompetens som krävs.
85

Det är i affärsidén, visionen och strategin som butikens 

utgångspunkt vilar på och är således väldigt viktigt. Det gör det svårt att arbeta mot mål och 

utvärdera målen om dessa utgångspunkter inte synkroniserar.
86

 Det är särskilt de privata 

butikerna som måste arbeta mer med dessa tre grundstenar då deras butiksstommar inte håller 

med vad Ax m.fl. säger. Detta kan tänkas bero på att kedjebutikerna får sina grundvärderingar 

uppifrån, det vill säga, det är inget som butikscheferna själva utformar utan kommer från 

huvudkontoret. Sådana som arbetar på ett huvudkontor med utformning av affärsidé, vision 

med mera, har i regel hög utbildning inom bland annat marknadsföring. Detta är inget som de 

privatägda butikerna kan jämföra sig med, då ingen av cheferna har utbildning inom 

affärsverksamhet. 

 

Vad vi vidare kan konstatera är att kommunikationen måste brista inom de butikerna som inte 

har någon välformulerad affärsidé, vision och strategi. Om de anställda inte får klara och 

tydliga mål är det risk för att missförstånd uppstår.
87

 Detsamma borde gälla för dålig 

kommunicerad affärsidé, vision och strategi. Om varje anställd missförstår och tolkar dessa 

grundstenar individuellt arbetar var och en mot olika mål. Vilket i sin tur bidrar till att 

företaget inte framstår som hur affärsidéns ursprungstanke var. Csikszentmihalyi föreslår att 

cheferna ständigt bör påminna sina anställda om vad huvudmålet med deras arbete är.
88

 

Denna metod använder sig endast butikschefen på Mio av.    

                                                
82 Ax, m.fl. (2000) 
83 (ibid.) 
84 Csikszentmihalyi (2003) 
85 Ax, m.fl. (2000)  
86 (ibid.)  
87 Csikszentmihalyi (2003)  
88 (ibid.) 



 

Sida 27 av 40 

 

5.2 Ledarens roll 

Butikscheferna för kedjebutikernas svar är genomgående och poängterar vikten av ödmjukhet, 

lyhördhet och att kunna fatta ett beslut samt att kunna stå för det sedan. Även chefernas svar i 

de privatägda butikerna är väldigt enade och tycker att en ledare ska kunna hitta en balans 

mellan att vara bestämd och sträng, vara positiv samt att kunna samarbeta med personalen. 

Alla åtta butikschefers svar är relativt utmärkande i frågan om hur en god ledare bör vara, 

även om svaren har angivits med olika förklaringar och ordval. Samma slutsats kan också dras 

till Philipson, som bekräftar dessa svar som givits. Då författaren har beskrivit en ledare som 

en person som är trygg, samarbetsvilliga och raka.
89

 Anledningen till deras jämlika svar kan 

tänkas bero på att samtliga butikschefer har haft en lång erfarenhet av både chefsyrket och 

arbete som butikspersonal. Två av butikscheferna ifrån kedjebutikerna har också utbildning 

inom ledarskap, vilket kan påverka deras svar i den riktning som boken förespråkar.  

 

Sju butikschefer av åtta, nämner att de arbetar väldigt mycket ute i butiken och det är också 

detta som tar upp mest tid. De andra arbetsuppgifterna som cheferna utför tar inte upp så 

väldigt mycket tid enligt dem själva, men är något som är nödvändigt för att företaget ska 

kunna fungera. Dessa uppgifter kan bland annat bestå i att göra scheman, lagerarbete, 

bokföring och annat administrativt arbete. Detta skulle kunna härledas till Taylor som menar 

att det ofta är sådana slags uppgifter som endast står för 20 % av ledarens tid som bidrar till 

att företaget uppnår sina mål. Förvånansvärt nog sa ingen utav cheferna att deras tid går åt till 

att åka på mässor, sammanträden och andra affärsresor, då Taylor påstår att sådana aktiviteter 

kan uppta så mycket som 50 % av en ledares tid. Ett annat resultat som var en aning 

förvånande, var att butikscheferna för de privata butikerna inte ägnar särskilt mycket tid åt de 

så kallade högprioriterade aktiviteterna. Detta kunde ju bland annat innebära att planera, styra 

och kontrollera arbetet.
90

 Det enda dessa chefer sa sig göra som kan höra till de 

högprioriterade aktiviteterna var att planera scheman. Detta har vi visserligen redan skrivit 

tillhör de prioriterade aktiviteterna, men innehållsmässigt skulle schemaarbete även kunna 

tillhöra denna punkt. Butikscheferna för kedjebutikerna är mycket bättre på att ägna sig åt 

arbetsuppgifter som kan tillhöra denna aktivitet, där nästintill alla nämner att de lägger relativt 

stor del av sin tid på. I boken ”Etik och företagskultur” kan man läsa att ledare som ägnar lite 

tid åt dessa aktiviteter är ineffektiva, vilket skulle kunna betyda att cheferna för de privata 

butikerna behöver arbeta mer på denna punkt för att få ett mer effektivt butiksarbete. Endast 

ett fåtal av cheferna från båda butikstyperna säger att de lägger tid på de önskvärda 

aktiviteterna, som ska bidra till en trivsammare miljö.
91

 Dock nämnde ingen av cheferna att de 

utförde någon syssla som Taylor föreslår tillhör dessa arbetsuppgifter. Vi kan dock se att 

butikschefen från Cassels lägger en liten del av sin tid på att kolla mejl och arbeta på lagret. 

Butikschefen från Balders Hage nämner att han utför tunga arbetsuppgifter såsom att ta hand 

om skräp och arbeta på lagret. Dessa typer av uppgifter borde anses som relativt 

lågprioriterade men samtidigt skulle butiken inte fungera om detta inte gjordes. Till sist kan vi 

se att endast en butikschef ägnar sin tid mestadels åt så kallade tidstjuvar, vilket innebär 

relativt oväsentliga uppgifter. Enligt författaren är detta aktiviteter som endast ska ta upp 10-

15 % av ledarens tid.
 
Författaren menar att detta är uppgifter som är oplanerade och aldrig går 

att förutse, samt att dessa uppgifter tar upp den övervägande delen av hans tid. Taylor
92

  

menar också att tidstjuvar beror på bristande planering. Butikschefen på Mio borde alltså 
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försöka planera sitt arbete bättre så att sådana uppgifter inte tar upp sådan stor del av tiden, 

som kan användas till viktigare saker.            

5.3 Förtroende mellan ledare och medarbetare 

Samtliga butikschefer berättade att de känner stort förtroende för sina anställda och även att 

de anställda kände förtroende för dem som chefer. Ett ömsesidigt förtroende är en 

förutsättning för en väl fungerande verksamhet.
93

 Detta var även något som majoriteten av 

butikscheferna poängterade. En butikschef från varje butikstyp hade inget förslag på hur 

förtroende skapas. Ax säger att förtroende kan skapas genom att involvera medarbetarna i 

beslut samt att en personlig relation mellan chef och anställd utvecklas.
94

 Både Sunnergrens, 

Balders Hage och Karin S. nämnde att en skön, personlig stämning var viktig för förtroende, 

vilket överensstämmer väl med Ax. Att som chef ha en personlig relation med sina anställda 

bidrar också till att de anställda känner att de snarare utför personliga tjänster åt sin chef än att 

göra något de mer eller mindre är tvingade till.
95

 Detta är också något som dessa tre 

butikschefer drar nytta av i sin ”familjekänsla”.         

5.4 Välj en hållbar bemanningsnivå & se mångfalden som tillgång 

Butikskedjorna har flest antal anställda i butiken, ändock vill butikscheferna i dessa butiker 

helst se att de var flera. Butikschefen för Cassels anser att det är en hållbar bemanningsnivå 

och här är det snarare de anställda som ställer krav på att det ska vara flera anställda. De 

anställda på Cassels känner möjligtvis sig utmattade och uppgivna när de jämför med hur 

bemanningsnivån var förr, eftersom den då var mycket högre. Detta är exakt vad Tengblad 

menar att för hög arbetsbelastning kan leda till.
96

 KappAhl och Mio har relativt stora butiker 

och det kan därför tänkas vara en anledning till att de vill ha fler anställda. Butikschefen på 

Mio sa ju exempelvis att han upplevde butiken som stressig emellanåt. Det som Tengblad tar 

upp är att företag ofta skär ner på personal på grund av besparingar
97

 och vi får intrycket av 

att det kan vara så, då flertalet chefer säger sig vilja ha fler anställda men att ”det inte går”. I 

de privatägda butikerna hittar vi endast butikschefen på Sunnergrens som anser att deras 

bemanningsnivå är för hög. I nuläget har de fyra stycken som arbetar i butiken och det är även 

den högsta bemanningsnivån bland de privatägda butikerna delat med Balders Hage. Enligt 

butikschefernas utsagor är personalen självgående och inger ett förtroende vilket kan 

kompensera för den uppgivenhet personalen kan känna vid låg bemanningsnivå. Detta 

bekräftas även av Bolman & Deal. Vidare säger dessa författare att personal med olika 

kompetenser har lättare att handskas med låga bemanningsnivåer.
98

 När det kommer till 

mångfald, säger alla butikschefer att detta inte är något de prioriterar, utan viktigast är 

personkemin och att den nyanställde passar in i gruppen. Den enda butikschefen som säger sig 

ha en viss mångfald i åldrarna, är Eurosko. Dock säger hon att detta inte är något hon 

medvetet tänkt på utan något som bara har hänt. Inte nog med att mångfald underlättar vid låg 

bemanningsnivå, så delar alla med sig av sina olika egenskaper och kunskaper.
99

 Personalen 

utvecklar också en nyfikenhet gentemot det okända och ofta lär man sig arbeta tillsammans 

även om personkemin inte stämmer.
100

 Detta innebär ju även att butikerna går miste om den 
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så kallade synergieffekten.
101

 Det blir heller inte bättre när det råder en viss brist i 

kommunikationen gällande affärsidé, mål med mera. Om vissa butiker har dålig informerad 

personal gällande detta och även har en homogen personal kan absolut ingen synergieffekt 

uppstå.               

5.5 Utbildningar  

Av butikscheferna finner vi endast två som har utbildning inom ledarskap, och dessa arbetar 

inom kedjebutiker. Den ena är Cassels som har en restaurangchefs utbildning i ryggen, samt 

butikschefen på Mio som fått en internutbildning av kedjan. Resten av butikscheferna har 

endast erfarenhet utav butiksarbete. Även personalen på Mio får åka iväg på utbildningar, 

men detta skulle kunna göras mera enligt butikschefen, dock är det inte möjligt på grund av 

den rådande lågkonjunkturen. I övrigt får de flesta andra butikernas personal endast ett fåtal 

mindre kurser eller så delar butikschefen med sig av sina egna kunskaper. Både 

Smultronstället och Karin S skickar inte iväg sin personal på utbildningar eller kurser, 

samtidigt som inte heller butikschefen har någon utbildning inom affärsverksamhet. 

KappAhls personal får åka på utbildningar men detta sker då på eget initiativ av personalen. 

Tengblad menar i sin bok att företag bör sträva efter att bli så skickliga som möjligt på det de 

gör. Personalen blir mer effektiva ju skickligare de blir på det jobb de utför.
102

 Visserligen kan 

ju detta överföras på de medarbetare som arbetat länge inom branschen även utan utbildning, 

men frågan är om arbetet inte skulle kunna utföras på ett smidigare och ett mer effektivt sätt. 

Risken med att inte låta personalen bli uppdaterad i dagens kurser och utbildningar är att man 

låter arbetet utföras på samma sätt som för 15-20 år sedan. Butikschefen på Mio var den enda 

butikschefen som fått internutbildning utav kedjan. Franzén menar att det är vanligt att 

nytillkomna ledare utbildas internt av kedjan
103

, vilket dock inte vår undersökning tyder på. 

Däremot stämmer utbildningens innehåll som Mios butikschef fick, överens med vad Franzén 

anser att den kan innehålla. Detta innebär naturligtvis att övriga butikschefer går miste om 

värdefull information och kunskap i till exempel utvecklingssamtal.  

5.6 Utvecklingssamtal 

Jönsson förslår att utvecklingssamtal ska ske en gång per år.
104

 Samtliga kedjebutiker har 

utvecklingssamtal med sina anställda, en gång per år. Däremot är Smultronstället den enda 

privatägda butiken som bedriver denna typ av möten. På ett utvecklingssamtal bör man tala 

om både direkta arbetsrelaterade saker såsom arbetsuppgifter, arbetstider och så vidare. Likväl 

bör man tala om mer privata aspekter som exempelvis familjeförhållanden och välbefinnande. 

Alla butiker som bedriver utvecklingssamtal berättar att detta stämmer överens med Jönsson, 

då de säger att de pratar om precis allt. På ett utvecklingssamtal är det också viktigt att tala om 

både kortsiktiga och långsiktiga mål för den anställde. Butikscheferna på Mio och Cassels var 

den enda som tog upp mål med sina anställda vid utvecklingssamtalen och således också allt 

det som Jönsson förespråkar. Att Mio och Cassels bedriver sådana exemplariska 

utvecklingssamtal, skulle kunna tänkas bero på att de är som sagt de enda som har 

ledarskapsutbildning. Butikschefen på Mio har ju bland annat fått lära sig mycket om hur 

utvecklingssamtal bedrivs.  
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5.7 Att delegera ut ansvar till personalen & skapa motivation för 

medarbetarna 

Att som ledare låta sina medarbetare få egna ansvarsområden, bidrar till högre grad av 

motivation och entusiasm.
105

 Delegering skapar också förtroende.
106

 Alla butikskedjor har 

medarbetare med egna ansvarsområden, vilket borde skapa en hög motivation, som Jacobsen 

& Thorsvik också menar. Det innebär också att butikscheferna torde känna stort förtroende 

för sina anställda. De privatägda butikerna säger sig delegera ut ansvar, men i sina svar under 

intervjun säger dem att de ”delegerar ut arbetsuppgifter”. Detta är inte samma som 

ansvarsområden. En annan motivationsfaktor som tar Jacobsen & Thorsvik upp, är att ledaren 

kan sätta upp mål som de anställda kan arbeta efter.
107

 KappAhl har ett mål som lyder ” öka 5 

% mot föregående års försäljning”. Detta är ett exemplariskt mål om man ska gå efter 

Tengblad. Mio, KappAhl och Eurosko använder sig ofta av diverse tävlingar för att motivera 

sin personal. Detta kan också jämföras med mål som motivation. Samtliga butiker, utom två 

privatägda, berömmer och säger positiva saker till sina anställda för att motivera dem. Lön 

duger inte som en tillräcklig motivationsfaktor om man ska gå efter Tengblad.
108

 Alla 

privatägda butiker fördelar lönen efter handelsavtalet, utom Balders Hage som säger att han 

ligger över detta avtal. Hälften av kedjebutikerna har individuell lön och hälften går efter 

handelsavtalet. Cassels, som för tillfället går efter avtal, kommer dock i framtiden att använda 

sig av individuell lönesättning. Mio säger att de haft bonussystem tidigare, men har nu endast 

bara individuell lön. 
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6. Slutsats  
Syftet med denna rapport är att beskriva eventuella likheter och skillnader i frågor rörande 

ledarskap hos butikskedjor och privatägda butiker. Vi kommer att utgå ifrån ledarens syn på 

vad ledarskap är och hur denne utövar sin ledarförmåga gentemot sin personal. 

 

Innan vi började med detta arbete, trodde vi inte att vi skulle upptäcka några direkta skillnader 

mellan ledarskapet i butikskedjor och privatägda butiker. Den största skillnaden vi hade tänkt 

oss upptäcka var att cheferna för butikskedjorna skulle vara utbildade, något vi senare fick 

veta att så inte var fallet. Ett annat förvånande resultat vi anser oss ha fått fram, är att 

butikscheferna för de privatägda butikerna framstår som relativt osäkra och likgiltiga inför 

värdet i ett gott ledarskap. Detta anser vi vara väldigt egendomligt, då det handlar om deras 

egen butik och således också deras egna pengar. Vi hade tankar om att alla ledare skulle vara 

likvärdiga, oavsett butikstyp och därmed också att en butikschef för en privatägd butik lika 

gärna skulle kunna arbeta i en butikskedja och tvärtom. Detta är dock något vi inte tror skulle 

fungera efter genomförd undersökning. Csikszentmihalyi menar att det är viktigt att ledarna 

har högt självförtroende
109

, något vi håller med om fullständigt. Som anställd kan det vara 

väldigt lätt att överta rollen som ledare eller bli otrygga i sin egen medarbetarroll om ledaren 

är tillbakadragen. Butikscheferna för kedjebutikerna gav oss mycket mer utförliga svar på 

frågorna vi ställde och det kändes som om de verkligen hade funderat kring dessa områden 

själva. Vi märkte också stor skillnad gentemot föregående butikschefer i deras personlighet 

och uppförande. Här stämmer ledarna väldigt väl in på det som Csikszentmihalyi tillskriver en 

ledare.
110

    

 

De flesta butiker nämner att personalen inte skickas iväg på utbildningar eller kurser eftersom 

de verkar värdera erfarenhet högre. Vi tror att detta kan vara en vanlig men samtidigt farlig 

fälla att gå i, då samhället ständigt förändras och människors köpbeteende likaså. Detta 

resultat var väl inte så överraskande när det kommer till de privatägda butikerna, eftersom 

dessa chefer inte själva har någon utbildning och kan dra positiva slutsatser utifrån det. 

Detsamma gäller egentligen kedjebutikerna eftersom förvånansvärt nog, bara två av dessa 

hade någon form av utbildning i ryggen. Den enda butikschefen som nämnde att han gärna ser 

sin personal genomgå någon utbildning var Mio, vilket inte är så konstigt då butikschefen här 

hade en rejäl ledarutbildning bakom sig. Slutsatsen vi kan dra härifrån är alltså, att om ledaren 

själv har erfarenhet av utbildning, vill denne föra över denna positiva erfarenhet till sina 

medarbetare. Precis som Tengblad säger verkar utbildningar vara något som butikerna endast 

tar till som sista utväg. Vi antar att ledarna inte ser tillräckligt långsiktigt när det gäller 

utbildningar. Det är naturligtvis dyrt med utbildningar men kommer på lång sikt ge utdelning. 

Precis som vi skrivit i föregående kapitel, är det nog väldigt lätt att bli färgblind för det sätt 

man själv arbetar på i butiken utan nya färska infallsvinklar.   

 

Vad gäller utvecklingssamtal var det ingen utav de privatägda butikerna som nämnde att dem 

regelbundet bedrev dessa slags möten. Däremot hade kedjebutikerna utvecklingssamtal en 

gång per år. Detta tror vi till största delen beror på att de privatägda butikerna hade så pass få 

anställda, samtidigt som några utav cheferna sa att de kände till sin personal väldigt bra ändå. 

Butikscheferna för kedjebutikerna säger också att de har erfarenhet av att arbeta som ”vanlig” 

anställd innan de fick nuvarande chefsposition. De har med andra ord säkerligen med sig i 
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bagaget att utvecklingssamtal sker en gång per år, samt att det bidrog till något positivt. 

Förmodligen får dessa butikschefer förslag ifrån huvudkontoret att utvecklingssamtal bör 

bedrivas, hur ofta och så vidare, men det är endast något vi antar.     

 

I de privatägda butikerna arbetar ledarna mycket med att delegera ut arbetsuppgifter från dag 

till dag istället för att låta medarbetarna ha sina egna ansvarsområden. Detta gör 

butikscheferna för kedjebutikerna i högre grad. Om butikscheferna för de privatägda 

butikerna dels är osäkra och tafatta och inte låter sina medarbetare få egna ansvarsområden i 

butiken kan man undra vad detta gör för motivationen. I övrigt var de privatägda butikerna 

mycket dåliga med att motivera sin personal, där endast Balders Hage nämner att beröm 

utdelas när personalen gjort något bra. Vi kan återigen se att kedjebutikerna lyckats bättre 

med även denna aspekt där samtliga berättar om beröm och säljtävlingar. Det är svårt att veta 

vad detta kan bero på, men butikscheferna för de privatägda butikerna märker uppenbarligen 

att deras affärer är framgångsrika och genererar pengar, även utan att lägga ner tid på 

personalen. Det viktigaste är att pengarna kommer in, medan personalen är mer eller mindre 

utbytbar. Det är emellertid konstigt om det skulle vara på detta sätt eftersom även dessa chefer 

har lång erfarenhet av butiksarbete sedan innan och borde kunna tänka sig tillbaka till tiden 

som anställd. Det är nog ytterst ovanligt att anställda står ut att arbeta en längre tid på ett och 

samma ställe utan att få bekräftelse i någon form.   
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7. Rekommendationer och reflektioner 
Till båda butikstyperna vill vi först och främst rekommendera att fokusera arbetet utifrån 

affärsidén, visionen och strategin. Det är av yttersta vikt att personalen är medveten om detta, 

något vi fick erfara att detta inte alltid var fallet. Ett tips till butikerna är att ha sina 

grundvärderingar uppsatta på väggen i personalrummet, som KappAhl har, så att personalen 

lätt kan påminnas. Detta kräver ju först och främst att affärsidén är välformulerad från början. 

En utav affärsidéerna vi stötte på under undersökningens gång var exempelvis; att sälja så 

mycket som möjligt. Vi som konsumenter blir inte särskilt lockade av att gå in och handla i 

denna butik då de förmodligen endast är intresserade av att lura på oss en massa saker vi inte 

behöver. Det är ju i alla fall vad affärsidén står för. 

 

Härnäst vill vi rekommendera en privatägd butik att sätta sin egen personliga prägel på 

butiken eftersom vi tror detta påverkar ledarskapet i hög grad. Denna ledare har tagit över 

butiken och han nämnde själv att han försöker bedriva butiken på samma sätt som den förra 

ledaren gjorde. Detta förmodar vi även gäller för ledarskapet eftersom han inte verkade ha 

några direkta infallsvinklar på de frågor vi ställde. Vi förmodar att personalen skulle känna 

större entusiasm för sitt arbete om ledaren hade ett utmärkande karaktärsdrag. Överlag vill vi 

säga till butikscheferna för de privatägda butikerna att ta för sig mer och verkligen agera som 

om det vore deras egen butik, vilket det ju också är.  

 

Till de privatägda butikerna vill vi rekommendera att låta sina medarbetare hjälpa dem med 

vissa områden i butiken i högre grad, exempelvis med ansvarsområden. Detta gör ju att 

ledaren kan ägna sig åt andra mer väsentliga arbetsuppgifter, bland annat personalfrågor och 

utformandet av motiverande mål.  
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Bilaga 1 
1. Vad är er affärsidé, vision och strategi? 

2. Känner personalen till er affärsidé, vision och strategi? 

3. Hur många anställda har du? 

4. Är det en lagom bemanningsnivå? 

5. Får du ofta klagomål ifrån personalen gällande för låg/ hög bemanningsnivå? Vad gör 

du åt saken? 

6. Känner du förtroende för dina anställda? Varför, varför inte? 

7. I hur stor utsträckning tror du att personalen känner förtroende för dig? (Om ”ja”, hur 

gör du för att de ska känna förtroende för dig?) 

8. Hur tror du att en god ledare ska vara? 

9. Utbildar du dina medarbetare? (kurser, utbildning av dig som ledare etc.) 

10. Har du fått någon internutbildning i samband med din chefsposition av 

kedjan?(Ställdes endast till butikschefer i butikskedjor).  

11. Vad är en viktig egenskap/merit hos din personal? 

12. Vad anser du om mångfald bland personalen? 

13. Har personalen chans till befordring? 

14. Vad har du för kunskaper/erfarenheter om din arbetsplats och dina arbetsuppgifter? 

15. Vad har du för arbetsuppgifter? 

16. Rangordna arbetsuppgifterna efter hur mycket tid du lägger ner på dem? 

17. Delegerar du ut vissa ansvarsområden till dina medarbetare? Varför/ varför inte? 

18. Hur motiverar du dina medarbetare? 

19. Har ni lönesamtal? Hur ofta? 

20. Har personalen individuell lönesättning? 

21. Har ni utvecklingssamtal? Hur ofta och vilken sort? (individuell, grupp, 

medarbetarenkäter) 

22. Vad pratar ni om? 

23. Följs utvecklingssamtalen upp på något vis? Hur då? 

 


