
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VAD KÄNNETECKNAR DET 
VARDAGSNÄRA LEDARSKAPET? 
En observationstudie om butiker inom Svensk 
detaljhandel 
 
WHAT CHARACTERISES THE 
EVERYDAY LEADERSHIP? 
An observational study of the stores within the 
Swedish retailmarket 

Examensarbete inom huvudområdet Företagsekonomi 
Grundnivå 15 Högskolepoäng 

Vårtermin 2013 
 

Sandra Svensson 890714 
Oscar Berntsson 880530 

 
Handledare: Börje Boers  

Examinator: Stefan Tengblad 



  



  



Förord 

Med detta förord vill vi tacka samtliga butiker som tagit sig tid och deltagit i vår studie, både 

butikschefer och medarbetare. Vi är väldigt tacksamma för den gästvänlighet vi fått från 

dessa butiker och butikschefer under observationerna, utan er hade det inte varit möjligt att 

förverkliga denna studie. 

Det är observationerna och intervjuerna från Er som ligger till grund för denna rapport, och 

dess resultat. 

Vi vill också tacka våra handledare vid Högskolan i Skövde, David Renemark och Börje Boers 

samt vår examinator Stefan Tengblad för tips och råd under arbetets gång, samt som ett 

extra stöd vid rapportens utformning. 

Skövde den 15 maj 2013. 

Sandra Svensson Oscar Berntsson 

  



 

 

 

Abstrakt 

Trots att den moderna ledarskapsforskningen började redan på 1950 – talet och är ett av de 

gångna årens mest studerade områden så finns det fortfarande aspekter inom detta område 

som inte är lika utforskade som andra. En av dessa ledarskapsaspekter är något som kallas  

”det vardagsnära ledarskapet”. Ett tämligen nyetablerat och ”svenskt” fenomen som i korta 

drag, enligt de få tidigare, men väldigt erkända, studierna innebär att chefen bör delta så 

mycket som möjligt i de vardagliga arbetsuppgifterna istället för att sitta på kontoret. 

I dessa tidigare studier framkommer det även att det vardagsnära ledarskapet är högst 

lämpligt inom detaljhandeln och är speciellt lyckat inom mindre butiker. Denna vedertagna 

information leder rapporten mot sitt syfte, som är att undersöka det vardagsnära 

ledarskapet inom detaljhandeln och identifiera vilka eventuella kännetecken som kan finnas 

i dessa mindre butiker. 

För att kunna svara på studiens syfte har rapportens insamlingsmetod utgått från en 

kvalitativ semi-strukturerad observation kompletterat med kortare intervjuer.  

I studien har fyra mindre butiker granskats och iakttagits med hjälp av utformade 

observationstabeller, för att säkerställa att analysen och diskussionen kring studiens resultat 

blir så rättvisande som möjligt.  

Resultat från studien visar att det finns utmärkande kännetecken av det vardagsnära 

ledarskapet inom mindre butiker, och att dessa kännetecknande egenskaper i allra högsta 

grad påverkar butikscheferna i deras ledarskap. 

 

 

  



 

 

 

Abstract 

Although the modern leadership research began in the early 1950’s and is one of the recent  

years most studied area, there are still aspects of this area that are not as thoroughly 

researched as others. One of these aspects of leadership is something called “the everyday 

leadership”. A relatively newly established and "Swedish" phenomenon, and as it is 

described in the few earlier, but very recognized, studies means that the manager should be 

involved as much as possible in the everyday tasks instead of sitting in the office. 

In these previous studies, it becomes clear that the everyday leadership is highly advisable in 

retail and is particularly successful in the smaller stores. This information guides the report 

too its purpose, which is to examine the everyday leadership within retail and identify the  

(if there is any) characteristics that may exist in these smaller stores. 

In order to answer the study's purpose, the reports collection method assumes a qualitative 

semi-structured observation supplemented by shorter interviews. The study has reviewed 

and observed four smaller stores with designed observation tables, to ensure that the 

analysis and discussion of the study's results will be as accurate as possible. 

Results from the study show that there are distinctive features of the everyday leadership in 

smaller stores, and that these characteristics most affect store managers in their leadership. 
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1. Inledning 

Det inledande kapitlets syfte är att introducera bakgrunden till studiens område, det vardagsnära 

ledarskapet, samt att efter ha belyst problembakgrunden mynna ut i en relevant forskningsfråga 

och syfte som ska besvaras under studiens gång.  

1.1 Problembakgrund  

Den moderna ledarskapsforskningen anses ha startat på 50-talet, i och med Sune Carlsons 

(1951/1991) publicering Exucutive Behaviour. Han betraktas efter detta vara den som låg till 

grund för all fortsatt ledarskapsforskning (Tengblad & Vie, 2012). Carlson (1951/1991) kom 

bland annat fram till att ledarskapet är hektiskt, fragmenterat, komplext, lämnar lite tid till 

planering och reflektion, samt är högst osäkert. Detta är ett resultat som har stärkts och 

validerats av en mängd senare framstående ledarskapsforskare (Burns, 1957; Stewart, 1976; 

Hales, 1986; Kotter, 1982, 1990; Mintzberg; 1973, 2009; Tengblad & Vie, 2012; Andersson, 

Kazemi, Tengblad & Wickelgren, 2013; Tengblad, 2002, 2003, 2006; Alvesson & Sveningsson, 

2010).  

Sedan Carlsons (1951/1991) forskning fick sitt globala erkännande så har utvecklingen inom 

ledarskapsforskningen expanderat och bara de senaste 10 åren har över 15 000 

publiceringar gjorts inom detta fält, vilket gör ledarskap till den mest studerade aspekten av 

det mänskliga beteendet (Martin, 2007).  

Detta gör det relevant att ställa frågan; finns det något som fortfarande är väsentligt att 

belysa vidare?  

Svaret är ja, för samtidigt som det forskas mer och mer inom ledarskapsområdet så finns det 

likväl perspektiv som fortfarande anses betydelsefulla att öka förståelsen om.  

Alvesson (1989), Barley och Kunda (1992), Knights och Wilmott (1992), Sandberg och 

Targama (2007), Tengblad (2012) tillsammans med Weick & Sutcliffe (2006), efterlyser 

allihop undersökningar som mer uttryckligt tar chefens vardag som utgångspunkt för att öka 

kunskapen om det dagliga ledarskapet.   
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Holmberg och Tyrstrup (2010, sid. 369) klargör med hjälp av belägg från Mintzberg (2004): 

”Although there have been many advances in management thinking   

in recent decades, we still do not fully understand, for example how  

to prepare managers, especially new ones, for the kind of managerial  

leadership that doesn’t rely on knowing everything before doing anything” 

Vilket indikerar att Mintzberg (2004), tillsammans med författarna Holmberg och Tyrstrup 

(2010) ställer sig till skaran av forskare som belyser vikten av att titta vidare på hur chefer 

samt ledare beter sig och agerar i vardagen.  

Forskarna Andersson, Kazemi, Tengblad & Wickelgren (2012, 2013) är några andra som på 

senare år har inriktat delar av sin forskning på det dagliga ledarskapet, och specifikt den 

ledarstil som kallas det vardagsnära ledarskapet. Denna ledarstil belyser bland annat hur 

chefer agerar och leder i sitt dagliga ledarskapsarbete. Stilen fokuserar också på att förstå 

vikten av relationerna mellan individerna inom organisationerna, och betydelsen av den 

dagliga kommunikationen de emellan (Ekman, 2003). Denna ledarstil kännetecknas främst 

av en god och öppen kommunikation mellan ledare och medarbetare, samt nära relationer 

och samarbeten de emellan.  Den stora fokuseringen på den goda interpersonella 

kommunikationen, som utmärker det vardagsnära ledarskapet (Andersson m fl., 2013; 

Ekman, 2003;Wickelgren m fl., 2012) är något som även Holmberg & Tyrstrup (2010) belyser 

i sina studier.   

De ovanstående definitionerna kan givetvis känneteckna ledarskap i många olika miljöer, 

men är speciellt lämplig i svensk butiksmiljö och detaljhandel. På grund av att en stor del av 

butikschefernas vardagliga arbete spenderas nära de anställda och chefen har en nära 

kontakt med den dagliga verksamheten, samt att det krävs ett nära och relationsorienterat 

samarbete med personalen (Andersson m fl., 2013; Frisk, Lundström, Olsson & Ågren, 2005; 

Schmidt Thurow & Ås Fritz, 2011; Wickelgren m fl., 2012).  

Fler argument som motiverar valet av butiksmiljö som undersökningsområde är dess 

betydelse, inte bara för svenskt näringsliv utan även för majoriteten av det svenska folket.  

Detaljhandeln är den största delen av handelssektorn, och det har noterats en fördubbling 

av affärsvolymen de senaste tjugo åren. Handelssektorn är även en av tre institutioner (de 
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andra två är tillverkningsindustrin och vårdsektorn) som ger arbete åt flest människor i 

Sverige (Andersson m fl., 2013). Detaljhandeln har på grund av detta en stor påverkan både 

för dem som är yrkesmässigt beroende av den, men även för dem som är beroende av dess 

varor och tjänster.  

Detta skiljer sig från många andra sektorer då butiker tillhandahåller varor till kunder, som 

också oftast är slutkunder (Andersson m fl., 2013). Något som leder till att kunderna i stor 

utsträckning måste förlita sig på dessa aktörer och därmed blir starkt beroende av 

detaljhandeln. Denna beroendemässiga särskiljning från andra sektorer ger ytterligare 

relevans för det valda området. 

Med utgångspunkt i ovan förda diskussion kommer rapporten empiriskt fokusera på 

detaljhandeln, vilket är ett högst relevant område som har stått för en markant ökning de 

senaste 18 åren (Andersson m fl., 2013; Tonndorf, 1989), och som under 2012 ökade sin 

tillväxt med 2,1 % gentemot 2011 (Svensk Handel, 2013).  

Ur ovanstående resonemang framkommer det även att studiens forskningsfrågor, med stöd 

av tidigare studiers rekommendationer (Alvesson, 1989; Barley & Kunda, 1992; Knights & 

Wilmott, 1992; Sandberg & Targama, 2007; Weick, 1995; Weick & Sutcliffe, 2006; 

Wickelgren m fl., 2012), främst kommer fokusera på vad som kännetecknar det vardagsnära 

ledarskapet i en butiksmiljö, samt att undersöka vilken påverkan butikernas storlek kan ha.  

En ytterligare avsmalning av den empiriska undersökningen är att den kommer inrikta sig på 

små butiker (som enligt den europeiska kommissionens hemsida (2012) har 49 anställda 

eller färre). Argument som stödjer denna avsmalning kan identifieras i Wickelgren,  

m fl (2012) där de påvisar att butikschefer i mindre butiker får ett genomsnittligt högre betyg 

vad gäller deras ledarskapsutövande än butikschefer i större butiker. Dessutom understryker 

de i sitt verk från 2013 att 80% av de svenska arbetsplatserna inom handelssektorn 

klassificeras som små butiker. Resultatet ur dessa två verk ger belägg för denna studies 

intresse av att undersöka vad butikschefer i mindre butiker gör som är så bra. 
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1.2 Problemformulering  

Relevansen om att ytterligare studera chefers vardagliga arbete, som ett flertal forskare 

(Alvesson, 1989; Holmberg & Tyrstrup, 2010; Weick, 1995; Weick & Sutcliffe, 2006; 

Wickelgren m fl., 2012;) m.m. rekommenderar, ger i sig belägg för relevansen i valda 

forskningsområde.  

Lägg därmed även till Wickelgrens, m fl (2012) rekommendationer om intresset av att vidare 

undersöka det vardagsnära ledarskapet inom detaljhandeln samt deras yttrande av att 

butikschefer i mindre butiker får ett genomsnittligt högre betyg, så landar vi i dessa 

forskningsfrågor: 

 

Vad kännetecknar det vardagsnära ledarskapet inom detaljhandeln? 

Påverkas det vardagsnära ledarskapet av butiksstorlek, I så fall; på vilket sätt och varför?  

1.3 Syfte  

Det främsta syftet med denna rapport är att identifiera kännetecken av det vardagsnära 

ledarskapet inom detaljhandeln (framförallt i mindre butiker, som är studiens avgränsning). 

Detta genom att belysa intressanta avseenden inom begreppet, relevanta till denna 

inriktning. Samt hur det vardagsnära ledarskapet påverkas av storleken på butiken, och 

varför denna påverkning i så fall sker. 

Ambitionen är även att undersöka butikschefernas vardagliga arbete, samt deras interaktion 

med medarbetarna. Vilket gör att ett sekundärt syfte med studien blir att uppnå en ökad 

förståelse för denna typ av interaktion och relation de emellan, och dess betydelse för 

ledarskapet.   
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2. Teoretisk referensram 

Då rapportens inledande kapitel belyser att studiens huvudsakliga syfte är att identifiera vad som 

kännetecknar ett vardagsnära ledarskap inom detaljhandeln, så kommer den teoretiska 

referensramen behandla följande huvudteman: Ledarskap, först genom en introduktion till en mer 

generell forskning, sen mer specifikt inriktad på det vardagsnära ledarskapet samt på ledarskap i 

butik och till sist kommer svensk detaljhandel i korthet tas upp. 

2.1 Ledarskap 

2.1.1 Introduktion till ledarskapsforskning 

Att besvara frågan ”vad är ledarskap?" är en väldigt komplex och utmanande fråga. Det är 

ett ämne som forskare runt om i världen försökt besvara under en längre tid (Alvesson & 

Willmott, 1996). Bengt Karlöf (2006) går till och med så långt att han beskriver ledarskap 

som det mest gåtfulla området inom all managementforskning. 

Ledarskap har under en längre tid varit ett av de mest studerade områdena (Martin, 2007) 

och det har under dessa år spridit sig en markant mängd ledningsbegrepp – och teorier (Ball 

& Carter, 2002; Hales 2001).  Enligt Yukl finns det lika många definitioner och aspekter av 

ledarskap som det finns ledarskapsstudier. Han själv definierar ledarskap på följande sätt: 

”…leadership most often is depicted as setting goals, formulating strategies, providing 

guidelines and, or incorporating values” (Yukl i Holmberg & Tyrstrup, 2010, sid. 353-354).  

Andersson, m fl (2013) definierar i sin tur ledarskap på följande sätt i sin bok Uppdrag 

butikschef: ”Ledarskap är en social påverkansprocess som handlar om att vägleda, 

strukturera och/eller möjliggöra beteenden, aktiviteter och/eller relationer för att uppnå 

gemensamma mål” (sid. 43). 

2.1.2 Generell ledarskapsforskning 

Några aspekter av ledarskap som funnits en längre tid, och som citerats, samt fortsatt 

citeras, av en mängd framstående ledarskapsforskare (Andersson m fl., 2013; Burns, 1957; 

Hales, 1986; Kotter, 1982; Mintzberg; 1973, 2009; Stewart, 1976, 1990; Sveningsson & 

Alvesson, 2010; Tengblad & Vie, 2012; Tengblad, 2002, 2003, 2006), är de av Carlson 

(1951/1991).  
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Han beskriver att de aspekter som är mest framstående inom ledarskapet är att det är 

komplext, hektiskt och osäkert, samt att det finns väldigt lite tid för planering. Sedan Carlson 

publicerade sin studie om ledarskapsarbete har den validerats och stärkts av nästintill alla 

ovanstående forskare.  

Någon som däremot inte ställer sig till skaran av forskare som är eniga om att ledarskapet är 

osäkert och föränderligt är Mintzberg (1973). Han anser emellertid att ledarskapet är ett 

stabilt och oföränderligt fenomen som inte bjuder på några större överraskningar, dessutom 

är han också skeptisk till karismans inverkan på ledarskapet. Detta tydliggörs av citatet från 

hans studie från 1973: ”In essence, managers work today as they always have” (sid. 161). 

Däremot så indikerar Holmberg och Tyrstrups (2010) nya studie gällande ledarskap  

att ledarskapet ökar i intensitet samt att kraven är större på dagens ledare, vilket gör  

att denna studie blir kritisk och ifrågasättande till Mintzbergs syn på ledarskap som en  

oföränderlig företeelse. Med hänsyn till kunskapen om att ledarskapet bara blir mer och mer  

komplext och hektiskt så finns det ingen anledning att tro att de aspekter Carlson 

(1951/1991) tryckte på gällande ledarskap (komplext, hektiskt, osäkert, ingen tid för 

planering) kommer bli mindre aktuella och relevanta i framtiden (Holmberg & Tyrstrup, 

2010). Forskarna Hales (2001), Holmberg och Tyrstrup (2010) samt Tengblad (2006) är 

exempel på forskare som även på senare år verifierar att Carlsons (1951/1991) aspekter är 

fortsatt ytterst relevanta för ledarskapsarbetet. 

Sveningsson och Alvesson (2010) belyser även de sin syn på ledarskapet som fenomen i 

deras bok gällande ledarskap. De menar att ledarskapet i grund och botten handlar om att 

förändra och utveckla samt att få människor att lyssna och ta till sig av vad som sägs.  

Ledare anses därför ofta vara karismatiska och skickliga på att motivera och kommunicera, 

samt att de ser saker ur ett helhetsperspektiv. Denna syn på ledarskap, att det i mångt och 

mycket handlar om att hantera förändringar och relationer, samt till stor del handlar om att 

motivera och inspirera genom kommunikation är något som Kotter (1990) både håller med 

om och ställer sig emot. Å ena sidan delar han denna åsikt med Sveningsson och Alvesson 

(2010), men opponerar sig samtidigt och menar, precis som Mintzberg (1973), att ledarskap 

inte har något med karisma och göra. Kotter (1990) anser att det istället är relationerna 

ledaren har som avgör framgången av ledarskapet.  
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Burns (1978) är en annan forskare som är av samma åsikt som Kotter (1990) samt 

Sveningsson och Alvesson (2010), som följaktligen menar att det är relationen mellan de 

olika parterna som är nyckeln till hur lyckat ledarskapet blir.  

En annan forskare som har tittat närmare på vad som kan föreligga i ett lyckat ledarskap är 

Bengt Karlöf (2006). Han tar i sin bok upp 19 olika kvalitéer som påvisar en idealbild av en 

framgångsrik ledare. Många av dessa kvalitéer stärks både av Sveningsson och Alvesson 

(2010) i deras bok om ledarskap, av Holmberg och Tyrstrup (2010), Martin (2007) samt 

Kotter (1990) som samtliga i sina studier har liknande värderingar av vad som utgör en bra 

ledare.  

Några av Karlöfs (2006) kvalitéer är att en ledare ska vara; öppen och utåtriktad, 

förtroendeingivande, inspirerande, varm och medkännande, snabb förståelse för komplexa 

sammanhang, en god lyssnare, flexibel, tolerant för misstag, beslutsam och prestigefri, samt 

ha en god kommunikationsförmåga.  

2.1.3 Praktisk ledarskapsforskning  

Tengblad (2012) myntar i sin bok ”The work of managers” uttrycket practice perspective on 

management (sid. 5.). Med detta menar Tengblad att ledarens vardagliga arbete är den 

väsentligaste aspekten att studera när det gäller ledarskap, samt den faktor som har mest 

förankring i verkligheten.  I praktiken innebär det att detta perspektiv ser på ledarskap som 

de aktiviteter som ledaren utför i det vardagliga arbetet.   

I och med detta perspektiv så går Tengblad (2012) emot den tidigare ledarskapsforskningen 

som i viss mån glorifierat ledarskapet och dess utövare. Han är av åsikten att det inte är 

tillräckligt att applicera generella modeller för att få framgång i ledarskapet, samt att bilden 

av en ledare som är i ständig kontroll är naiv och skev. Ledarskapet i själva verket mycket 

mer komplext och osäkert, där ledare snarare ständigt får omvärdera sina beslut och mål. 

Vilket gör att practice perspective on management - synsättet är mer praktiskt lämpligt i 

dagens föränderliga miljöer.  

Detta perspektiv bygger på fem olika påståenden om ledare och dess arbete.  

Det första påståendet är att ledare dagligen är utsatta för en mängd olika förväntningar och 

prestationskrav, som varierar i komplexitet, från många olika intressenter. Vilket gör att 
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prioriteringsarbetet blir en stor och svår del av alla ledares vardagliga arbete.  

Ett andra påstående gällande ledarskapet är att det utövas i socialt konstruerade system, 

som är komplexa, osäkra och föränderliga miljöer där ledare ständigt måste samspela med 

flera olika aktörer, både internt och externt. Då ledare vistas i dessa ovissa miljöer så 

kommer det alltid uppkomma oförutsedda händelser och konsekvenser de inte kan råda 

över. Detta innebär att ledare aldrig i full utsträckning kan förlita sig på ambitiösa, i förtid 

gjorda planer (även om de helst vill arbete på detta sätt), då oväntade händelser ständigt 

kan uppkomma och förkasta dessa. Vilket illustreras av följande formulering; ”…managers 

have the unenviable task of controlling results in often-uncontrollable situations.”  

(Tengblad, 2012, sid. 341). Därför är det enligt Tengblad (2012) viktigare att kunna bemästra 

de oväntade händelserna (t.ex. att kunna skifta fokus och introducera innovationer) än att 

vara en skicklig strateg.  

Påföljderna som kan uppstå av att arbeta inom dessa osäkra och tvetydliga miljöer kan bli att 

ledare har svårt att balansera yrkesliv kontra privatliv, vilket till största delen beror på att 

ledare ofta arbetar många långa dagar i mycket stressiga miljöer. Vilket tillsammans med ett 

oundvikligt mångfacetterade arbete, något som mer eller mindre krävs och förväntas idag, 

är en annan orsak till frustration bland dagens ledare (Tengblad, 2012). 

Det tredje påståendet angående det praktiska ledarskapet är, enligt Tengblad (2012), att 

känslor tidigare ansågs vara oförenliga med ledarskapet och på så sätt oacceptabla att yttra 

sig som ledare. Han anser däremot att känslor inom ledarskapet varit kraftigt förringade och 

att det tvärtom är en viktig egenskap för ledare. Inte minst för hur de hanterar sina sociala 

relationer och sina förhållanden med människor. Att kunna bygga och behålla mänskliga 

relationer är en väldigt viktig del i det vardagliga ledarskapsarbetet.   

De två sista påståenden som Tengblad (2012) tar upp är att ledare ständigt deltar i de 

informella aktiviteterna samt att ledarskapsarbete fordrar handlingar med symboliska 

värden. Att ledaren deltar i informella aktiviteter motiverar och engagerar medarbetarna, 

Kotter menar bland annat att; ”joking, kidding and talking about non-work issues are 

essential elements of managerial conversations. ” (Kotter i Tengblad, 2012, sid. 347).  

Symboliken av att ledaren jobbar många timmar och lägger ner mycket energi och tid i 

verksamheten är väldigt viktigt och har en avgörande faktor för hur ledaren accepteras. 
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Dessa presenterade fem påståenden om ledares arbete och dess karaktäriseringar kan även 

kategoriseras i ett antal olika ledaregenskaper, som till exempel att ledarskapet utövas i 

osäkra, hektiska och fragmenterade miljöer, samt att ledarskapet innefattar många olika 

krav från många olika nivåer (Tengblad, 2012). Många av dessa egenskaper kan också 

identifieras i Wickelgrens, m fl (2012) rapport som behandlar personalledning i detaljhandel. 

De klargör i denna studie att många av dessa kvalitéer ingår i det så kallade vardagsnära 

ledarskapet, ett begrepp som kommer belysas vidare i nästa stycke. 

2.2 Vardagsnära ledarskap 

Andersson, m fl (2013) samt Wickelgren, m fl (2012) menar att ett vardagsnära ledarskap  

kännetecknas av att cheferna har en löpande kontakt med sina medarbetare och att de  

har tillräcklig kunskap för att kunna utföra i princip alla uppgifter i företaget.  

Ekman (2003) betonar även han den löpande kontakten med de anställda och småpratets 

betydelse för det vardagliga ledarskapsarbetet. Han menar att majoriteten av besluten som 

fattas, fattas i småpratet. Han är också av åsikten att småpratet har en avgörande roll för allt 

ledarskapsarbete och att cheferna därför måste delta i det vardagliga arbetet samt  

det dagliga småpratet för att snabbt uppmärksamma såväl varningstecken som välmående.  

En annan väsentlig aspekt inom det vardagsnära ledarskapet är att cheferna  

har en god kännedom om hur medarbetarna agerar, även när de själva inte är närvarande  

samt att de också har en god förståelse över alla aktiviteter inom företaget,  

både nuvarande och framtida (Andersson m fl., 2013; Wickelgren m fl., 2012).  

Andra forskare som även de framhäver vikten av en god kännedom om företagets olika 

aktiviteter inom det vardagsnära ledarskapet är Holmberg och Tyrstrup (2010) samt Martin 

(2007). De menar att behovet av det vardagliga ledarskapet förekommer i och med att det 

ständigt uppkommer nya oväntade händelser, händelser som i sin tur leder till olika 

aktiviteter och som fordrar omedelbara beslut. Väsentliga delar inom det vardagliga 

ledarskapet blir därför enligt dessa forskare att kunna agera snabbt, ta improviserade beslut 

samt att handla i nuet, vilket är förmågor som dessa forskare lägger mycket fokus vid i sin 

forskning (Holmberg & Tyrstrup, 2010; Martin, 2007).  

En studie som tar fasta på intresset för de vardagliga aktiviteterna inom ledarskapet är en 

observationsstudie gjord av Florén och Tell (2012). De använde sig av tidigare litteratur inom 
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ledarskapsforskningen, bland annat Carlson (1951/1991), Hales (1986) och Mintzberg (1973) 

för att utforma ett arbetssätt vid observation av ledare i mindre företag.  

I och med att ledarskapsarbetet i småföretag innefattar många olika uppgifter (Andersson m 

fl., 2013; Holmberg & Tyrstrup, 2010; Wickelgren m fl., 2012), så ansåg de att det fanns en 

stor relevans i att undersöka en chefs vardagliga aktiviteter. De undersökte bland annat vilka 

aktiviteter som skedde dagligen, med vilka individer som chefen interagerade med under 

aktiviteterna, samt var någonstans i företaget dessa aktiviteter ägde rum. De kom i studien 

fram till att ledare i mindre företag i stor utsträckning måste anta mer informella ledarroller, 

främst på grund av den hektiska tillvaron, samt att åta sig arbetsuppgifter som sträcker sig 

utanför den traditionella synen på ledarskap (Florén & Tell, 2012). 

Andersson, m fl (2013) och Wickelgren, m fl (2012) fortsätter betona att det utöver ett fokus 

på aktiviteter även måste förekomma ett gemensamt intresse mellan chef och medarbetare 

inom det vardagsnära ledarskapet, för att det ska ett bli ett vardagsnära ledarskap.  

De menar att det bör finnas en ömsesidig strävan de emellan om att det egna företaget ska 

gå bra. Detta kräver dock att kommunikationen de emellan, om hur det löpande arbetet ska 

utföras, bör ske på ett okonstlat sätt. En förutsättning för att detta ska fungera är att det 

finns välfungerande relationer, samt att de anställda är ansvarstagande och engagerade, 

något även Ekman (2003) och Martin (2007) belyser in sina studier om vardagligt ledarskap. 

Exempelvis lägger också Ekman (2003) stort fokus på vikten av de positiva utgångar som 

uppkommer ifrån öppen kommunikation och relation.  

Andra kännetecken på att ledare tillämpar ett vardagsnära ledarskap är att de ofta själva 

vistas ute i verksamheten (Andersson m fl., 2013; Wickelgren m fl., 2012). Ekman (2003) 

förespråkar exempelvis i sin bok om vardagens ledarskap att chefer ska sitta så lite som 

möjligt inspärrade på kontoret och istället försöka vistas så mycket som det går bland 

personalen. Detta arbetssätt innebär allt ifrån att regelbundet prata med de anställda till att 

själv delta i verksamhetens praktiska arbete, vilket kan anses som positivt då cheferna 

genom detta arbetssätt lär känna sin personal på ett djupare plan.  Något som i sin tur leder 

till att de får en väldigt bra överblick på deras styrkor och svagheter (Andersson m fl., 2013; 

Holmberg & Tyrstrup, 2010; Sveningsson & Alvesson, 2003; Wickelgren m fl., 2012).  
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Däremot påpekar författarna Frisk, m fl (2005) samt Schmidt-Thurow och Ås-Fritz (2011) att 

det även finns en negativ sida av att ha en för nära relation med sina medarbetare. De 

menar att ledarskapsrollen blir lidande ifall man som ledare är för mycket av en ”kompis” 

med de anställda. Något de framhäver som speciellt problematiskt vid denna typ av relation, 

är förmågan att fatta obekväma beslut samt att allt förändringsarbete blir mer tidskrävande. 

Ekman (2003) är även han kritisk till en för nära relation och påpekar till exempel att chefer 

kan ignorera svåra beslut bara för inte påverka den rådande ”kompisrelationen” de har med 

de anställda. Denna syn delar dock inte Wickelgren, m fl (2012) utan tycker den är 

gammalmodig, och menar att det visst går att förena ledarskap med kamratskap. De menar 

fortsatt att de viktigaste uppgifterna för en chef som använder sig av det vardagsnära 

ledarskapet är att genom relation och kommunikation stödja medarbetarnas utveckling. 

Detta för att öka det upplevda engagemanget och ansvaret samt vidare frambringa en större 

helhetsförståelse för verksamheten.  

De egenskaper och kännetecken som har presenterats inom det vardagsnära ledarskapet i 

detta avsnitt anses även vara ytterst viktiga att ta i beaktning för att få en ökad förståelse av 

ledarskapet i butik. De utmärkande kvalitéerna inom det vardagsnära ledarskapet är högst 

relevanta i just butikssammanhang då en butikschef har nära relation och ett naturligt 

samarbete med sina anställda (Andersson m fl., 2013; Schmidt Thurow & Ås Fritz, 2011; 

Wickelgren m fl., 2012). Denna förståelse leder den teoretiska referensramen natuligt vidare 

till området ”ledarskap i butik”.  

2.3 Ledarskap i butik 

Ledarskapet i butik har ett antal särdrag som är av extra stor betydelse för ledarskap i 

butiksmiljö, och Andersson, m fl (2013) framhäver i sin bok ”Uppdrag butikschef” 6 stycken 

särdrag som är ytterst viktiga för en butikschef.  

1. Chefer möts av varierande förväntningar och höga krav på prestation.  

2. Chefer behöver hantera osäkerhet och överraskande händelser.  

3. Chefer arbetar i ett högt tempo och har långa arbetsdagar.  

4. Chefers arbete är ofta fragmenterat.  

5. Chefsarbete följer en processlogik snarare än en planeringslogik.  

6. Chefsarbete är emotionellt krävande. (Andersson m fl., 2013,sid. 26) 
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Schmidt Thurow och Ås Fritz (2011) tar även de fram en rad egenskaper som är utmärkande 

för en butikschef. De konstaterar bland annat att en butikschef ska kunna hantera många 

olika förväntningar, kunna arbeta både kort – och långsiktigt, kunna leda och coacha sina 

medarbetare genom relationer samt administrera och organisera i en osäker miljö.  

Dessa två studiers resultat (Andersson m fl., 2013; Schmidt Thurow & Ås Fritz, 2011)  

är snarlika i och med att de båda framställer ledarskapsarbetet i butik som ett komplext och 

intensivt arbete i en osäker och föränderlig miljö. De är även överrens om att ledarskapet i 

butik är en mångfacetterad syssla som kräver att chefen har tillräcklig kompetens för att 

utföra en mängd olika uppgifter, att han/hon är mer av en generalist än en specialist. 

En annan som håller med om detta är Jansson, chefsredaktör för Supermarket, som i 

förorden till boken ”Så blir du en bättre ledare i butik” från 2005 belyser att ledarskapet i 

butiksmiljö är ett ytterst komplext och fragmenterat område.  

Trots att dessa studier är överrens om att butiksledarskap är ett tämligen svårbegripligt och 

komplicerat ämnesområde, så finns det siffror som indikerar att praktiserande butikschefer 

ändå är tillfreds med sina yrken. Från Andersson, Kazemi, Tengblad och Wickelgrens studie 

från 2012, där de undersökte över 130 olika butiker, går det nämligen att ifrån deras 

enkätstudie urskilja att 14 % känner sig stressade över sitt arbete medan 69 % uppger att de 

känner sig riktigt nöjda med sitt arbete. Detta resultat tyder på att de nära relationer som 

förekommer i butiksmiljön (Schmidt Thurow & Ås Fritz, 2011) väger tyngre än den stressiga 

och osäkra omgivningen, en slutsats även Wickelgren, m fl (2012) drar i sin 

forskningsrapport.  

Andersson, m fl (2013)  och Wickelgren, m fl (2012) betonar fortsatt att kommunikation är 

en av de mest väsentliga aspekterna inom butiksledning, i och med att en stor del av 

butikschefens tid ägnas åt personal och personalfrågor. Detta gör att forskarna anser att 

kommunikation är en av de viktigaste komponenterna för en skicklig butikschef, och en 

förmåga som behövs för att skapa gemenskap och engagemang bland medarbetarna, något 

som också ökar butikens välmående.  

Forskningsrapporten om detaljhandel från 2012 av Wickelgren, m fl, har de identifierat ett 

tydligt mönster mellan de mest framgångsrika butikerna. Mönstren från studien visar att 

butikscheferna i dessa butiker kommunicerar på ett mer personligt, kontinuerligt och 
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okonstlat sätt med sina medarbetare. Samt att de ser till att prata och interagera med de 

anställda flera gånger varje dag för lösa problem som uppstått. De framhäver också att det 

förekommer en ömsesidig respekt mellan chef och medarbetare hos de mer framgångsrika 

butikscheferna, vilket återigen indikerar att relationen emellan dessa parter har en 

avgörande betydelse för en butiks välbefinnande. Detta styrks också i rapportens resultat 

samt av följande citat; ”Svenska ledningspraktiker bygger mycket på samarbetsorienterade 

starka chef-medarbetarrelationer präglade av förtroende och direkt kommunikation” 

(Wickelgren m fl., 2012, sid. 44). Detta konstaterar även Tengblad (2006) i en äldre studie 

där han säger att mänsklig relation och dialog är de egenskaper som värdesätts mest inom 

Svensk handelsledning. 

Ytterligare en aspekt som framkom ur forskarrapportens (Wickelgren m fl., 2012) resultat är 

att chefer inom butiksväsendet inte ser sig själv som bättre än sina medarbetare, utan de har 

en stor medvetenhet om de anställdas betydelse för butiken. Wickelgren, m fl (2012) 

förespråkar därför ett mer kommunikativt vardagsnära ledarskap inom 

handelsverksamheten då det innebär att chefen kontinuerligt deltar aktivt i butiksarbetet, 

allt ifrån att packa upp varor till att stå i kassan. Något som det konstaterades tidigare att 

även Ekman (2003) håller med om då han menade att chefer ska sitta så lite som möjligt 

instängda på sina kontor. Butikschefer som använder sig av detta arbetssätt har ofta 

närmare relationer och lär känna sina medarbetare på ett bättre sätt, vilket kan leda till att 

förtroendet de emellan ökar. Forskarna Fernald, Sashkin, Solomon och Tarabishy (2005) 

poängterar även de relationens betydelse, och menar att påverkansmöjligheten är större i 

de fall medarbetarna ser chefen som en förebild.  

Följande textstycke ur forskarrapporten från 2012 av Wickelgren, m fl, sammanfattar på ett 

bra sätt vad ledarskap i butik handlar om; 

”Även om butikschefen har många ansvarsområden som inkluderar  

medarbetarna så tyder vår forskning på att det är den vardagliga  

kontakten mellan chef och medarbetare som är viktigast. Det är 

genom informella samtal som problem kan lösas, medarbetare 

involveras och som feedback och bekräftelse som bygger upp 

förtroende går att skapa. Om man vill skapa en relation till en 
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medarbetare görs detta lättare genom att vara med i butikens 

rutinarbete såsom att packa upp varor i kyldisken eller dvd-stället” 

(Wickelgren m fl., 2012, sid. 47). 

 

Detta citatstycke stämmer också bra överrens med vad författarna skriver i sin bok ”Uppdrag 

butikschef”, där de belyser att butikschefens viktigaste förutsättning för det personliga 

ledarskapet är ens relationer med sina anställda samt vetskapen om att olika situationer 

kräver olika sorters ledarskap (Andersson m fl., 2013). Vilket gör att ett situationsanpassat 

ledarskap är en viktig ingrediens för ledarskapet i butik. 

Vetskapen om att olika situationer kräver olika ledarskap var något som Fiedler (1967) lade 

mycket fokus på, och han tog fram en teori som kallas situationsanpassat ledarskap 

(Andersson m fl., 2013; Thorsvik & Jacobsen, 2009). En teori som fortfarande får starkt stöd 

(Miner, 2005). Hans åsikt var att det inte var ledarens egenskaper som avgjorde ledarskapets 

framgång utan istället situationens egenskaper (Blanchard, 2008; Epstein, 2010; Fiedler, 

1967; Gill, 2011; Hersey, Blanchard & Natemeyer, 1979). Gill (2011) säger till exempel 

följande i sin bok; ”Successful and enduring leaders will use various styles according to the 

nature of the situation and the followers” (Gill, 2011, sid. 79).  

Fiedler (1967) kritiserade sin tids existerande ledarskapsmodeller, vilka generaliserade ett 

optimalt ledarskap som skulle funka oavsett situation, en utmärkande ledarstil som funkar 

bättre än alla andra (Thorsvik & Jacobsen, 2009). Han insåg däremot att det ”bästa” sättet 

att leda kan variera beroende på situation, och lösningen på detta blev hans ”contingency-

modell” där situationens förutsättning avgör ledarskapet, och där det krävs att ledarna är 

medvetna om att de måste anpassa ledarskapet beroende på olika faktorer (Andersson m fl., 

2013; Blanchard, 2008; Gill, 2011; Thorsvik & Jacobsen, 2009). Fiedler (1967) urskiljde bland 

annat tre utmärkande egenskaper som avgjorde ledarens agerande i de olika situationerna 

(Andersson m fl., 2013; Gill, 2011). Dessa presenteras nedan med stöd ur Andersson, m fl 

(2013), Gills (2011) samt Thorsvik och Jacobsens (2009) verk.  

Första egenskapen tar upp förhållandet mellan ledare och medarbetare, och detta är enligt 

Fiedler (1967) den aspekt som har störst avgörande för ledarskapsutövningen. Framförallt 

för att ledaren får väldigt svårt att utöva ledarskap ifall denne inte är accepterad av 
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personalen. Denna egenskap mäts i acceptansen av ledaren, samt den rådande stämningen 

på arbetet.   

Andra egenskapen handlar om uppgiftens karaktär, och är den näst mest betydelsefulla 

egenskapen. Fiedler (1967) fokuserar främst på målens tydlighet, mätbarhet samt vilka 

tillvägagångssätt och lösningar som kan finnas. De är även genom klassifikationen av dessa 

faktorer som denna egenskap mäts.  

Den tredje och sista egenskapen behandlar positionsmakt, vilket i praktiken innebär hur stor 

formell befogenhet och påverkansmöjlighet ledaren har i organisationen, oavsett vad denne 

kan tänkas ha för relation till de anställda. Denna egenskap mäts i sin tur i hur stor möjlighet 

ledaren har att påverka incitament och repressalier inom företaget.  

Modellens två ledarstilar kräver 

olika tillvägagångssätt, där till 

exempel den relations-

orienterade ledarstilen är mer 

beroende av förhandlingar och 

kontinuerliga diskussioner 

emellan ledare och anställda än 

den uppgiftsorienterade som 

mer fokuserar på strukturerade 

riktlinjer och tydliga mål 

(Andersson m fl., 2013; Gill, 

2011; Thorsvik & Jacobsen, 2009). 

Andersson, m fl (2013) menar att den viktigaste lärdomen att ta med sig ifrån modellen är 

insikten om att relationsfaktorn står över både uppgiftens struktur samt ledarens 

befogenhet och makt. Att relationen har den avgörande rollen i alla situationer, till exempel 

spelar det inte någon roll ifall uppgifterna är strukturerade och ledaren har en stark formell 

makt ifall relationerna på arbetsplatsen är dåliga. Samma sak gäller även tvärtom, ifall det är 

relativt ostrukturerade uppgifter samt att ledaren inte har någon utmärkande maktposition. 

Vilket innebär att så länge relationerna är bra så finns det goda möjligheter till en positiv 

utgång av ledarskapet.  

 

Figur 1. Fiedler (1967) ur Andersson, m fl., 2013 
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I och med att relationen har en så avgörande roll i att förstå modellen så är den ytterst 

överförbar till butiksmiljön och högst relevant för butikschefer då både Andersson, m fl 

(2013) samt Schmidt Thurow och Ås Fritz (2011) betonar att relationerna och den sociala 

förmågan är bland de viktigaste kompetenserna inom ett butiksledarskap. Rudolfsson (2009) 

är en annan forskare som även hon belyser vikten av de sociala relationerna och menar att 

de har en väldigt stor betydelse för ledarskapet inom handelssektorn.  

Åsikterna ifrån dessa forskare ger stöd åt valet att applicera Fiedlers (1967) modell i denna 

studie, då relation är en så pass viktig del inom butiksledarskapet. 

2.5 Svensk detaljhandel 

Enligt Levy och Weitz (2001) är detaljhandeln är en mycket viktig inrättning i det moderna 

samhället och är den största aspekten inom den globala handelssektorn. Den svenska 

detaljhandeln följer samma mönster och är den största delen inom den svenska 

handelssektorn (som utöver detaljhandeln består av parti – och agenturverksamhet samt 

service – och reparationsverksamhet) (Andersson m fl., 2013) 

Enligt Heikkilä och Johansson (2007) så har den svenska detaljhandeln ökat markant de 

senaste 20 åren vilket också bekräftas av Andersson, m fl (2013) där de i sitt verk ”Uppdrag 

butikschef” gör gällande att detaljhandelsektorn närmare fördubblat sin affärsvolym under 

denna tid. Detta tydliggörs av Schmidt Thurow och Sköld Nilsson (2004) i citatet ”Över det 

gångna seklet har detaljhandeln utvecklats från den lilla handelsboden till dagens köpcentra 

och megamarknader” (Schmidt Thurow & Sköld Nilsson, 2004, sid. 9).  

Den totala svenska handelssektorn fortsätter även att nyanställa och har idag ungefär en 

halv miljon anställda och överskrids för tillfället endast av vårdsektorn och 

tillverkningssektorn, något som dock kan förändras inom kort då handelssektorn spås gå om 

tillverkningssektorn inom en snar framtid (Andersson m fl., 2013). Dessa siffror kan jämföras 

mot Tonndorfs studie (1989) där det framkom att detaljhandel 1987 omfattade 325 000 

människor, vilket ytterligare illustrerar detaljhandelns omfattande frammarsch de senaste 

åren. 

Detaljhandeln är en väldigt varierad och intensiv verksamhet med en mängd olika företag 

inom många olika områden, och alla slåss de om kundernas uppmärksamhet. Något som 

dock alla har gemensamt är att de tillhandahåller varor för vidareförsäljning mot kund, vilket 
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Figur 2. Egen analysmodell baserad på den teoretiska referensramen (2013) 

Vardagsnära 
Ledarskap 
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butiken  
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aktiviteter 

också är det främsta särdraget för denna typ av verksamhet (Andersson m fl., 2013; Hallgren, 

2006; Tonndorf, 1989).  

2.6 Teorisammanfattning 

Det har under teorin presenterats många åsikter och definitioner av ledarskap, men den som 

ut efter detta arbete finnes mest relevant är den av Andersson, m fl (2013) ”Ledarskap är en 

social påverkansprocess som handlar om att vägleda, strukturera och/eller möjliggöra 

beteenden, aktiviteter och/eller relationer för att uppnå gemensamma mål” (sid. 43).  

Sammanfattningen av teorin har även resulterat i modellen här under. Denna modell belyser 

de viktigaste nyckelbegreppen från den teoretiska referensramen. Givetvis så är begreppet 

”vardagsnära ledarskap” den term som är mest relevant för vår studie.  

De tre efterföljande begreppen, ”Kommunikation & Relation”, ”Mångfacetterat arbete” och 

”Snabba beslut” har i sin tur identifierats (utefter teorin) vara de viktigaste faktorerna inom 

det vardagsnära ledarskapet, och det som avgör om det vardagsnära ledarskapet är lyckat 

eller ej (Andersson m fl., 2013; Holmberg & Tyrstrup, 2010; Martin, 2007; Wickelgren m fl., 

2012). 

  



18 
 

Begreppet ”Mångfacetterat arbete” fokuserar på att lyfta fram alla olika arbetsuppgifter en 

butikschef har, inte bara antal arbetsuppgifter utan den stora variationen de emellan.  

För något som framkommer av den teoretiska granskningen är att butikschefer inte har ett 

monotont arbete, utan istället har ett väldigt varierande och omväxlande arbete (Andersson 

m fl., 2013). Modellen kommer följaktligen användas för att ingående illustrera och påvisa 

alla de eventuellt olika aktiviteter som sker under en butikschefs vardagliga arbete. 

”Kommunikation & Relation” har under teorigenomgången identifierats som den kanske 

vitigaste aspekten i en butikschefs arbete, och den som har störst påverkan på utgången av 

ledarskapet (Schmidt Thurow & Ås Fritz, 2011). Inom detta begrepp finns det två 

huvudsakliga aspekter som avgör hur den dagliga kommunikationen och relation förefaller. 

Dessa är huruvida det finns ett gemensamt engagemang för butikens välmående samt hur 

det dagliga samspelet mellan chef och medarbetare ser ut (Ekman, 2003; Martin, 2007). 

Därför har detta begrepp delats in i ”Interaktion med medarbetare och ”Ömsesidigt intresse 

för butiken”.  

Ytterligare en aspekt det framkommer i teorin är att de oväntade händelserna är en stor del 

av en butikschefs vardag. Att en butikschef, trots en i förväg upplagd plan, får anpassa sig 

efter olika skeenden under dagen som kan komma att göra denna i förväg gjorda planering 

oanvändbar. Det sista nyckelbegreppet i modellen som har en stor inverkan på en 

butikschefs vardagliga arbete blir således, ”Snabba beslut”. Detta begrepp fokuserar alltså 

på alla de oförutsedda aktiviteter som kan ”drabba” en butikschef under en vanlig 

arbetsdag, händelser som leder till en mängd oplanerade beslut och ageranden, vilket både 

avgör dagens utseende och chefens ledarskap. (Andersson m fl., 2013; Schmidt Thurow & Ås 

Fritz, 2011; Wickelgren m fl., 2012).  

  



19 
 

3. Metod  
Metodkapitlet har för avsikt att illustrera och förklara de olika valen gjorda under rapportens 

process. En förklaring till varför studien har genomförts som den gjort, samt är strukturerad som 

den är. Avsnittet tar även upp vilka respondenterna i studien är, hur de valts och varför, samt hur 

datainsamlingen har genomförts, både innan, under och efter. Även studiens verkställande och 

använda källor kritiseras i kapitlet.  

3.1 Tillvägagångssätt  

Då rapporten har haft utgångspunkt i problemformuleringen:  

”Vad kännetecknar det vardagsnära ledarskapet inom detaljhandeln?” samt ”Påverkas det 

vardagsnära ledarskapet av butiksstorlek, I så fall; på vilket sätt och varför”, så är det med 

hänsyn till dessa frågeställningar som alla beslut under rapportens färdigställande baserar 

och lutar sig på.  

I och med att vi båda har en bakgrund som studerande av butiksledning via 

Butikschefsprogrammet här i Skövde så har vi ett grundläggande och starkt intresse inom 

det valda forskningsområdet. Det är detta intresse som i slutändan har lett fram till vår 

strävan att granska butikschefers vardagliga ledarskapsarbete. Något som i sin tur gjorde att 

den inledande fasen i rapportskrivningen till stor del handlade om diskussioner emellan oss 

för att specificera temat och smalna av frågeställningen. Vilket vidare övergick till en 

extensiv litteratursökning som resulterade i en ansenlig mängd insamlad teori, både vad 

gäller böcker, vetenskapliga artiklar, forskningsrapporter samt examensarbeten. 

Ur den insamlade teorin har det framkommit att tidigare forskning i mångt och mycket lagt 

störst fokus på ledarskap i allmänhet. Tengblad (2012) konstaterar bland annat att det finns 

ett akut behov av att studera det mer vardagliga och verkliga ledarskapsarbetet.  

I de fall det vardagliga ledarskapsarbetet har blivit studerat så har det vid  

dessa tillfällen främst fokuserats på detaljhandel i allmänhet, utan någon specifik inriktning 

på butiker (mer än större och mindre) (Andersson m fl., 2013; Wickelgren m fl., 2012).  

Andersson, m fl (2013) menar också att ”…det finns ytterst få texter som beskriver 

chefsarbete inom just handelssektorn.” (sid. 38). Vilket är ytterligare argument för valt 

problemområde.  
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I och med denna insikt så har det urskiljts en möjlighet att bidra ytterligare till detta 

forskningsområde. Denna nyvunna förståelse tillsammans med tidigare studiers 

rekommendationer (Alvesson, 1989; Barley & Kunda, 1992; Knights & Wilmott, 1992; 

Sandberg & Targama, 2007; Weick, 1995; Weick & Sutcliffe, 2006; Wickelgren m fl., 2012) 

ligger till stark grund för arbetets valda fokusering.  

Efter en genomgång av Bryman och Bells (2005) och Jacobsens (2002) litteratur så har det 

framkommit att vi har en empirisk hermeneutisk ansats, vilket innebär att världen inte är en 

objektiv sanning utan något som kräver konstant tolkning och efterforskning. Att man ska 

samla bitar och se helheten. Detta är en uppfattning vi som individer delar, och på grund av 

detta synsätt om världen så är kvalitativa metoder de rekommenderade valen för att 

besvara det rådande syftet, som var att identifiera kännetecken inom det vardagsnära 

ledarskapet och dess användning samt undersöka butiksstorlekens eventuella påverkan.  

Utifrån Alvesson och Sköldbergs (2008) metodlitteratur har det även identifierats att vi har 

ett abduktivt angreppssätt, något som tillsammans med en hermeneutisk ansats innebär att 

vi tolkar och omtolkar fakta om sådant vi redan har en viss förståelse för, vilket stämmer väl 

överrens på oss och vår studie. En annan anledning till att vi anser abduktion vara den mest 

överrensstämmande metodiken, är för att studien har kännetecken från både induktiva och 

deduktiva ansatser. Dessa kännetecken är exempelvis att abduktionen, precis som den 

induktiva ansatsen, i viss mån utgår från empirin, men heller inte avfärdar teoretiska bidrag, 

i likhet med den deduktiva (Alvesson & Sköldberg, 2008). Alvesson och Sköldberg (2008) 

belyser även processen under abduktiva forskningar, en process som är väldigt snarlik vår 

egen. De säger bland annat att det under processen sker en successiv tolkning emellan 

tidigare teori och empiri, och att denna tolkning sker om vartannat. Det framgår även ur 

deras bok att en kvalitativ studie är att föredra vid en abduktiv ansats. 

Däremot säger Tashakkori och Teddlie (2003) att det med fördel går att använda ett 

arbetssätt där man kan kombinera kvalitativ och kvantitativ metod, ifall det hjälper att 

besvara rapportens forskningsfråga. Något som tagits fasta på, då vi i empirin använt oss av 

kvantitativa tabeller och modeller för att de tillsammans med den kvalitativa texten ger en 

extra dimension till empirin och därmed ytterligare stärker validiteten i analysdiskussionen 

(Saunders, Lewis & Thornhill, 2009).  
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Men i vårt fall, precis som Saunders, Lewis & Thornhill (2009) åsikt, bör en av metoderna 

vara mer framstående än den andra. Vilket det av ovanstående diskussion framgår är den 

kvalitativa, och av de kvalitativa metoder som finns att tillgå så har valet hamnat på en 

kombination av observationer och intervjuer. Detta val finner vi stöd för i Arman, Vie och 

Åsvolls (2012) studie om observeringsmetoder, Gillhams (2008) bok om 

observationstekniker, Bryman och Bells (2005) bok företagsekonomiska forskningsmetoder 

samt Saunders, Lewis och Thornhills (2009) bok om metoder speciellt inriktad till studenter 

inom ekonomi. Dessa referenser belyser samtliga fördelarna av att använda sig av intervjuer 

för att komplettera den empiriskt tolkade datan från gjorda observationer.  

Czarniawska (2007) är en annan forskare som tittar närmare på observationer, hon 

förespråkar observation som metod när forskare ska undersöka existerande, naturliga 

miljöer, vilket också skall göras i denna rapport. Hon menar även att observatörerna har en 

betydligt större möjlighet att få en mer korrekt bild av verkligheten, tack vare att de via 

observationen har en närmare kontakt med det och dem som ska studeras, vilket också 

stöds av Bryman och Bell (2005).  

Ytterligare stöd för att observationer är en lämplig metod hittar vi i Jacobsens (2002) 

metodbok, där han tar upp två särskilda tillfällen när observationer är ytterst lämpliga att 

implementera. Första tillfället är när man vill undersöka vad människor faktiskt gör, inte vad 

de säger att de gör, något som även Gillham (2008) styrker via följande  

uttalande: ”it (observations) deals not with what people say they do but what they actually 

do” (Gillham, 2008, sid. 1).  

Något som är väldigt relevant i vårt arbete i och med att studiens syfte grundar sig på att 

granska personers (i vårt fall butikschefers) beteende, alltså vad de faktiskt gör.  

Andra tillfället enligt Jacobsen (2002) när observationer är att föredra är när det finns en vilja 

i att notera olika beteenden i ett sammanhang, vilket också detta är passande för studiens 

forskningsfråga och syfte.   

Utöver detta förtydligar Arman, m fl (2012) att kvalitativa semi-strukturerade observationer 

är de bästa observationsmetoderna för att undersöka vardagligt ledarskap. Förutom Armans, 

m fl (2012) rekommendationer om användandet av semi-strukturerade observationer,  

så identifieras det dessutom att vare sig helt strukturerad eller helt ostrukturerad 
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observationsmetod är att föredra. Framförallt för att sådana observationer kräver dels att 

observatörerna vet exakt vad de ska leta efter eller att de går ut helt i blindo (Gillham, 2008; 

Kylén, 1994).  

Ytterligare val gällande observationsmetoden (utöver valet av den semi-strukturerade 

varianten) är vilken form av deltagande vi som observatörer ska hålla under observationen, 

samt om observationen ska vara öppen eller dold (Bryman & Bell, 2005; Jacobsen, 2002; 

Slack & Rowley, 2000).  

Kylén (1994) presenterar i sin bok den så kallade utomstående observationen, som i senare 

litteratur av Bryman och Bell (2005) och Jacobsen (2002), benämns som icke-deltagande 

observation. En term som även forskarna Slack och Rowley (2000), nämner i sin artikel. 

Detta är en metod där observatörerna håller en viss distans till det som observeras och inte 

deltar för mycket i det dagliga arbetet. (Bryman & Bell, 2005; Jacobsen, 2002; Kylen, 1994; 

Slack & Rowley, 2000).  

Detta stödjer Golds (1958) tidiga uttalanden om att en viss distans bör hållas ifall intresset 

ligger i att observera faktiska beteenden, vilket också speglar vårt intresse. Det andra valet 

var ifall observationen skulle vara öppen eller dold, men då denna studie i princip hade varit 

ogenomförbar utan butikschefernas vetskap, så har valet tämligen enkelt fallit på den öppna 

metoden.  

Vad gäller val av intervju så har det genomförts kortare semi-strukturerade intervjuer, och 

förutom Jacobsens (2002) metodbok så har vi även funnit stöd för detta i Alvessons (2011) 

bok om intervjuer samt i Trosts (1993) bok ”Kvalitativa intervjuer. Att valet föll på semi-

strukturerade intervjuer var främst för att frågorna är relativt öppna och där 

intervjuobjekten har goda möjligheter att utveckla sina svar utan att behöva känna sig 

begränsade av intervjustrukturen. En annan viktig aspekt som framkom ur dessa 

intervjureferenser (Alvesson, 2011; Trost, 1993) var att denna typ av intervjuform starkt 

grundade sig i ett bakomliggande tema. Vilket även våra intervjuer gör i och med att 

ämnesområdet ”vardagsnära ledarskap” har varit det bakomliggande temat för alla 

genomförda intervjuer. 
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3.2 Datainsamling 

3.2.1 Motivering till val av respondenter  

Ett korrekt val av respondenter är väldigt viktigt för arbetets utgång och för hur väl syftet 

och forskningsfrågan kan besvaras. Det är därför av central vikt att omsorgsfullt välja ut rätt 

respondenter och svarspersoner till sin undersökning (Jacobsen, 2002).  

Syftet i denna studie är, som nämnt innan, att illustrera vilka kännetecken som kan 

förekomma i butikschefers vardagliga ledarskap inom detaljhandeln och dels undersöka 

butiksstorleken påverkan, samt att öka förståelsen för relationens och kommunikationens 

betydelse för detta ledarskapsarbete. Därför har valet av respondenter naturligt fallit på 

butikschefer och dess anställda på den svenska detaljhandelsmarknaden.  

Detta urval är högst ändamålsorienterat då de valda cheferna är utvalda för att de är högst 

lämpliga att ge oss relevant information samt en så korrekt bild som möjligt av situationen 

för att på bästa sätt klarlägga den valda problemställningen.  

Vi har till denna studie valt att observera fyra respondenter under två dagar vardera per 

butik. Dessa fyra butiker och butikschefer tillhörde en initial grupp av åtta mindre butiker, 

som vad gäller storlek var mest lämpliga för rapportens ändamål, vilket var att undersöka 

kännetecken inom det vardagsnära ledarskapet. Anledningen till att det till slut blev just 

dessa fyra butiker, samt att observationstiden valdes till två dagar, var helt enkelt för att de 

var de som hade möjlighet att ställa upp den period som studiens observation genomfördes.  

Dessa fyra butikschefer (som är av varandra oberoende) är verksamma inom handeln i 

Skövde, som är en del av Svensk detaljhandel. Butikerna är, som nämnt enligt källor 

(Europakommissionen, 2012) av mindre storlek, detta för att säkerställa att utfallet av 

insamlingen, kopplat till forskningsfrågan, blir så sanningsenligt och reellt överförbart som 

möjligt. Bland annat så skriver Florén och Tell (2012) att relevansen om fortsatt forskning av 

ledarskap i mindre företag/butiker är ytterst nödvändig.  

Storleken på studiens butiker har även varierat mellan varandra, även om samtliga enligt 

både europakommissionen (2012) och Florén och Tell (2012) klassas som mindre. Skillnaden 

har varierat mellan tre till nio anställda. Där två av butikerna har tre anställda, en har fem 

och en har nio anställda. Denna variation kan ha påverkat både den empiriska insamlingen 
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och i viss mån även det slutliga resultatet, men då det är av oss medvetna val så har vi tagit 

detta i beaktning vid analysdiskussionen.  

Varför det blev fyra stycken observationsobjekt var för att säkerställa en så korrekt 

återgivning av det empiriska materialet som möjligt. För efter en genomgång av 

metodlitteraturen (Bryman & Bell, 2005; Czarniawska, 2007; Jacobsen, 2002; Kylén, 1994; 

Slack & Rowley, 2000), så är åsikten att det med mindre än fyra observationer hade varit 

svårt att få en rättvisande bild av kännetecken inom det vardagsnära ledarskapet. Med mer 

än fyra butiker så hade det istället blivit svårt rent tidsmässigt att hantera all insamlad data,  

i och med att den insamlande datan blir så omfattande vid observationer (Saunders, Lewis & 

Thornhill, 2009) .  

Dessa fyra butikschefer och butiker har också bett om att få vara anonyma, vilket vi i samråd 

med handledare och genomgången teori (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009) inte har sett 

något problem med. Vi anser att det går att presentera tillräcklig med relevant information 

och bakgrund om objekten utan att berätta exakt vilka de är och ändå göra skildringen av 

observationerna intressant, något även nyss nämnda forskare håller med om.  

Vad gäller tidpunkterna för observationerna så har vi fått anpassa oss efter skolschemat och 

butikschefernas egna arbetsscheman, vilket har lett till att vi inte helt kunnat bestämma 

tidpunkterna för observationerna själva utan till stor del fått rätta oss efter när de kunde 

ställa upp. Däremot har det funnits önskemål från vår sida att få tillträde till de utvalda 

butikscheferna innan sista veckan i mars, ett önskemål som också har tillgodosetts då den 

sista observationen skedde 18-19 mars.  

3.2.2 Insamlingsmetod 

Under litteratursökningen om metod och observation så har det tagits del av en studie av 

Florén och Tell (2012) som behandlade observation av ledarskap i små företag.  

De tog där fram ett tillvägagångssätt för hur observationer och noteringar av chefers 

vardagliga arbete kan presenteras (se bilaga 3). Det är genom en bearbetning av detta 

arbetssätt som denna studies registrerande av observationsdata bygger på.  

Visserligen fokuserade Florén och Tells studie på skillnaderna mellan snabbt expanderade 

småföretag och långsamt expanderande småföretag. En jämförelse som inte förekommer in 



25 
 

denna studie, men som trots detta ändå är ett arbetssätt som är relevant för denna studie i 

och med att Florén och Tells studie grundar sig på att de jämför en mängd olika aktiviteter 

och uppgifter. Detta kan direkt härledas till denna studies valda område, det vardagsnära 

ledarskapet, då även detta består av en mängd varierande uppgifter. 

Med stöd ur tidigare forskning om det vardagsnära ledarskapet samt om ledarskap i butik 

(Andersson m fl., 2013; Holmberg & Tyrstrup, 2010; Schmidt Thurow & Ås Fritz, 2011; 

Wickelgren m fl., 2012) har Florén och Tells (2012) framtagna arbetssätt som nämnts innan 

anpassats och bearbetats för att på ett så bra sätt som möjligt passa till en observation av en 

butikschef (se bilaga 4).  

Till exempel så har Figur IV utformats för att ta hänsyn till att en butikschef kan göra alla 

delar i butiksarbetet (Wickelgren m fl., 2012). Vissa generella termer i Florén och Tells 

tabeller (se figurerna i bilaga 3) har bytts ut mot mer handelsspecifika uttryck, detta har 

gjorts för att säkerställa att empiriinsamlingen fokuserar på rätt aspekter. 

Figur IV redogör till exempel för hur många timmar butikscheferna arbetar per dag, hur 

många timmar som läggs vid de olika butiksavdelningarna, samt på vems initiativ de olika 

aktiviteterna påbörjas. Anledningen till att aktiviteter, och vilka de utförs med, är relevanta 

undersökningsparametrar är för att relationer och aktiviteter utgör chefens vardag 

(Holmberg & Tyrstrup, 2010).  Något som ytterligare stödjer valet för detta, är åsikterna från 

Andersson, m fl (2013), Martin (2007) samt Wickelgren, m fl (2012), som är att relationen 

mellan chef och anställda har en helt avgörande roll inom det vardagsnära ledarskapet.  

Figur V påvisar hur många procent av aktiviteterna som varar mindre än 10 minuter samt 

mer än 60 minuter. Tabellen tar även upp hur butikschefen disponerar sin tid för 

aktiviteterna emellan de olika intressenterna. Som vid föregående tabell så är detta relevant 

i och med att den tid butikschefen lägger ner på medarbetarna påverkar relationen de 

emellan, och relation var som bekant en av de viktigare faktorerna inom det vardagsnära 

ledarskapet (Andersson m fl., 2013; Holmberg & Tyrstrup, 2010; Wickelgren m fl., 2012). 

Figur VI tar sedan upp det totala antalet aktiviteter som butikschefen utför på en dag,  

hur lång tid dessa aktiviteter tar totalt, samt hur lång tid butikschefen lägger ner i snitt på de 

olika aktiviteterna. Denna tabell används för att se hur mycket tid som ägnas åt varje 
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arbetsuppgift, och därmed vart butikschefens fokus ligger. Resultatet kommer således 

indikera ifall butikschefen tillämpar ett vardagsnära ledarskap i sin ledarroll, då en ledare 

med detta arbetssätt ägnar en stor del av sin vardag nära medarbetarna (Andersson m fl., 

2013; Holmberg & Tyrstrup, 2010; Martin, 2007; Wickelgren m fl., 2012). 

3.2.3 Utförandet av observationerna 

Generellt så startade observationerna med att vi träffade butikscheferna utanför butikens 

personalingång. När vi kommit in, hälsat och hängt av oss våra ytterkläder så har 

butikscheferna presenterat butiken och sig själva lite mer ingående. I början av dagarna har 

de varit intresserade av vad vi antecknar och hur det överlag kommer gå till. Efter vi kort 

presenterat tillvägagångssättet så återgår de tämligen fort till sina normala rutiner.  

Samtliga butikschefer har varit först på plats (förutom butikschefen för butik A) vilket 

inneburit att de varit ensamma med oss innan första anställda dök upp. Detta har medfört 

att butikscheferna haft en större kontakt med oss den första tiden innan medarbetarna kom 

till jobbet. Denna tid utnyttjade vi genom att ställa de flesta av intervjufrågorna. 

När sedan den första medarbetaren anlände så drog vi automatiskt oss tillbaka till en mer 

strikt observerande inställning. Givetvis hade vi ändå en löpande kommunikation under 

dagarna, främst på grund av butikernas mindre storlek, men var trots det noga med att inte 

påverka deras arbetssätt i allt för stor utsträckning.  

Resten av observationstiden fortlöpte med att vi stod i bakgrunden och observerade 

butikschefernas arbete, både i butik men även när arbetet skedde på andra ställen.  

Bland annat så krävdes det att vi följde med dem både ner på lagret och ut på lastbryggen 

för att slänga sopor.  

Observationerna har dokumenterats på så sätt att vi under dagarna ständigt har antecknat 

och fört protokoll över bland annat butikscheferna genomförda aktiviteter, hur länge de 

varade samt med vilka de skedde. När dagen och observationen var färdig satte vi oss ner 

och diskuterade datainsamlingen och sammanfattade dagen för att säkerställa att antalet 

missade aktiviteter minimerades.   

Under observationernas och intervjuernas gång så har det utifrån rekommendationer från 

vår handledare, men även efter egna iakttagelser, gjorts vissa justeringar av 
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observationsmodellerna samt intervjufrågorna. Det är dock inga stora förändringar som ska 

påverka resultatet som helhet, utan snarare förändringar gällande ett antal kolumner som 

har underlättat insamlingen. Den största av denna förändring ligger mellan observation av 

butik A och butik B. Däremot gick vi tillbaka och kollade på vår sammanfattning av butik A 

och granskade den ytterligare en gång med dessa förändringar i bakhuvudet.  

3.3 Analys av data 

Studiens analys är gjord med ändamålet att få en djupare förståelse för det empiriskt 

insamlade materialet i relation till den genomgångna teorin, där den sammanfattande 

modellen i det avslutande stycket av den teoretiska referensramen spelat en stor roll. 

Modellen har dock, med stöd av den empiriskt insamlade datan, haft behovet av att 

förändrats sedan teorin, se figur 7 i analysens första kapitel. Detta för att det under den 

empiriska insamlingen uppkommit faktorer relevanta för kvalitén av studiens analys.  

Modellen har utvecklats till att innehålla olika förgreningar, som i empirin observerats vara 

viktiga aspekter för att analysera en butikschefs arbete. Begreppet ”mångfacetterat arbete” 

innehåller numera i analysmodellen tre stycken arbetsområden som är relevanta inom 

butiksmiljön, dessa är ”administrativ arbete”, ”lagerarbete” och ”butiksarbete”. Vilka då alla 

har valts efter relevansen av deras betydelse för en butikschefs dagliga arbete.  

Vad gäller det andra centrala begreppet i studien, ”kommunikation och relation” så var ju 

det redan efter den teoretiska genomgången förgrenad i två aspekter, ”interaktion med 

medarbetare” och ”ömsesidigt intresse för butiken”. Det som tillkommit under detta 

begrepp är hur synen på dessa två förgreningar skiljer sig mellan butikschef och 

medarbetare, vilket förklarar de tillkomna förgreningarna ”syn från butikschef” och ”syn från 

medarbetare” från de båda föreliggande aspekterna.  

Det tredje och sista begreppet ”snabba beslut”, har dock inte förändrats något, utan de som 

identifierades i teorin kunde även ses i empirin, och det har inte funnits något behov av att 

utveckla denna egenskap ytterligare.  

Så det är alltså utifrån denna konstruerade modell som analysen kommer vara grundad. 

Även analysens teman och rubriker kommer följa strukturen i denna modell. Analysen 

kommer med andra ord diskutera butikschefens mångfacetterade arbete, med de olika 
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arbetsområdena i fokus, för att sedan gå över och analysera betydelsen av 

kommunikationen och relation på arbetsplatsen. Där de olika parterna (butikschef och 

medarbetare) får ge sin syn på vad de anser om kommunikationen och relationen de 

emellan, och vad den har för betydelse. Till sist kommer då de snabba besluten, och de 

oplanerade aktiviteter som ofta föregår, utvärderas, om vilken roll och betydelse dessa har 

för butikschefens ledarskap.  

För att ge ytterligare ett perspektiv till analysen så har det, som nämnts innan, under 

studiens gång intervjuats både chefer och medarbetare. Detta för att inte enbart förlita oss 

på chefernas åsikter och deras uppfattningar om vad de gör, utan även för att få 

medarbetarnas uppfattningar om butikschefens arbete. Något som i allra högsta grad har 

stärkt analysens trovärdighet.   

Analysen kommer även, utöver modellen, använda sig av de empiriskt konstruerade tabeller 

och modeller för att på ett bättre sätt öka förståelsen av analysdiskussionen. Att använda sig 

av tabeller och modeller som hjälpmedel i en analys är visserligen oftast en kvantitativ 

metod, men med stöd utifrån metodteorin har denna metod ändå ansetts gynna studiens 

slutliga diskussion och resultat. 

Oavsett hur analysen är utformad och vilka moment som den innehåller, kan det slutliga 

resultatet alltid kritiseras (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009), och det är inte annorlunda i 

detta fall. Under studiens gång har det uppkommit många olika aspekter som haft en 

påverkan på utfallet. Typ och storlek på butikerna tillsammans med butikchefernas och 

medarbetarnas inställning till studien är bara två exempel på aspekter som kan ha påverkat 

utgången. Men med tanke det omfattande materialet och den begränsade tiden för arbetet 

känns analysen och resultatet tillförlitligt.  

3.4 Etiska aspekter  

Samtliga respondenter i denna rapport har ställt upp i studien av egen fri vilja, och har i god 

tid innan observationerna blivit informerade om vad studien går ut på och vad som kommer 

iakttas under observationens gång. Det har heller inte gjorts några medvetna val om att 

dölja något från respondenterna i studien.  
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Vi har även efter respondenternas önskemål låtit alla inblandade butiker och personer vara 

anonyma, både för deras egen och för företagets skull. Något som motiverar den korta 

beskrivningen av respondenterna i empirikapitlet, för att det helt enkelt ska bli svårare att 

identifiera deras riktiga identitet. Samtliga butikschefer i studien har även blivit erbjudna en 

färdig kopia av arbetet för att säkerställa att de är tillfreds med över hur de framställs.  

Ett etiskt dilemma som kan uppstå vid ett vardagsnära ledarskap i butik är problematiken att 

chefs - och medarbetarrelationen kan bli ”utsuddad” ifall det finns en för tät relation de 

emellan. Något som kan försvåra och komplicera ledarskapet och dess påverkan. 

Ett annat dilemma som kan tänkas existera i denna miljö är eventuella favoriseringar och 

särbehandlingar av vissa medarbetare. Detta då ett vardagsnära ledarskap i butik är så pass 

beroende av goda relationer, att de kan tänkas i vissa fall gå till överdrift.  

Det ska dock poängteras att dessa två etiska dilemman inte är något som observerats under 

studiens gång, utan sådant som snarare framkommit ur diskussioner författarna emellan.  

3.5 Metodkritik   

Vi är medvetna om att observation som metod är båda tidskrävande och fysiskt påfrestande 

samt att det är svårt som observatörer att hålla koncentrationen uppe under en längre 

tidsperiod. Detta kan ha medfört att en del väsentliga aspekter i den empiriska insamlingen 

har förbisetts under insamlingens gång. Bland annat så har det upptäckts att det varit svårt 

att iaktta och identifiera olika former av ledarskap som butikscheferna utövar och använder 

sig av, något som givetvis påverkat studiens totala tolkningsprocess. Den största anledningen 

till denna observationsproblematik beror med största sannolikhet på vår bristande 

erfarenhet av denna insamlingsmetod.  

Ytterligare en svårighet som vi är medvetna om när det gäller observation, är den oerhörda 

mängden empirisk insamlad data som tillhandahålls. Vilket i sin tur leder till att 

informationshanteringen och den empiriska delen av arbetet kan bli väl omfattande, samt 

att analysen blir ett utmanande fragment i rapporten. Men omfattningen och mängden text i 

empirikapitlet stöds av Lincoln och Guba (1985), som säger att resultatet av kvalitativ 

forskning gynnas av en ingående och detaljerad empirisk återgivelse. Något som kan kopplas 

till termen etnografi, (som i detta fall innebär den detaljerade skriftliga återgivningen av 
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datan från empiriinsamlingen, och inte den krävande observerings-metodiken som kräver ett 

långvarigt engagemang) som Bryman och Bell (2005) menar är en fördelaktig återgivning av 

omfattande observationsstudier. Vilket därför blir starka motiv till studiens omfattande och 

detaljerade empiriska material. Däremot har vi valt att bara lägga en av butikernas 

fullständiga redogörelser i empirikapitlet, och ha de andra tre butikernas kompletta 

återgivningar som bilagor (se bilaga 6). Istället presenteras en kortare skildring av dessa tre 

butikernas dagar, innan en omfattande sammanfattning av alla fyra butiker presenteras.  

En sammanfattning som är strukturerad efter analysmodellens centrala begrepp. Vi har valt 

att strukturera empirikapitlet på detta sätt för att höja läsvärdet av kapitlet och underlätta 

informationshanteringen inför den kommande analysen.  

Ett annat perspektiv i arbetet som kan ha en begränsande effekt på utfallet är den 

geografiska begränsningen, som i det här fallet framförallt beror på grund av den rådande 

tidsaspekten. Därför har valet tagits att begränsa oss till fyra butiker inom Skövde  

kommun. Utifrån denna argumentation så finns det en förståelse för att utfallet i denna 

rapport inte behöver spegla omständigheter eller ledarskapssituationer i övriga delar av 

landet.  

Vi är också medvetna om att då en av författarna till denna studie har en personlig relation 

till ett av observationsobjekten så kan detta ha påverkat utfallet av det empiriskt insamlade 

materialet för denna butik, men detta ska inte vara något som påverkat studiens 

slutresultat.  

En annan kritisk åsikt till valet av observation som metod är att de som blir observerade 

ändrar sitt beteende medans observationen pågår. Bland annat kan antalet kunder påverka 

hur butikschefen agerar när det är lugnt i butiken, till exempel hade en av de observerade 

butikscheferna lätt för att ställa sig och interagera med oss som observatörer när det var lågt 

tempo. Detta kan vara en indikation på att butikscheferna kan ha agerat annorlunda ifall det 

var fler kunder.  

Men att de som blir observerade ändrar sitt beteende menar Czarniawska (2007) dock inte 

har en alltför stor påverkan, utan säger istället i sin bok om observation att  

”It has been my experience that after the initial curiosity has died off (a matter of few 
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minutes) people began to ignore me, as they usually had more important agendas on their 

minds.” (sid. 28). Något som också var väldigt tydligt under vår observation.  

Att enbart bygga empirin på intervjuer är otillräckligt då de tillfrågade kan glorifiera tillvaron 

och endast fokusera på sådant som de tycker låter bra eller sådant som de tror att de som 

genomför intervjun vill höra. I studiens fall kan detta ha inneburit att medarbetarna sagt 

sådant de förväntas säga om chefen och företaget. En annan aspekt som gör det 

ofördelaktigt att bara förlita sig på intervjuer är det faktum att personer inte är medvetna 

om allt de gör under vardagen. Därför blir det i vårt fall vanskligt att enbart förlita oss på vad 

intervjuobjekten säger i och med att denna studie i mångt och mycket fokuserar på det som 

faktiskt sker i vardagen. 

Genom att kombinera observation och intervju så minimerar vi risken att något skulle 

utelämnas i insamlingen. För i de punkter intervjumetoden har svagheter så kompletterar 

observationsmetoden ”upp” dessa med sina styrkor, och tvärtom så kompletterar 

intervjumetodens styrkor på ett bra sätt observationsmetodens svagheter. 

Vi är också medvetna om att resultatet av studien med största sannolikhet har påverkats av 

valet av butikscheferna. Att deras arbetssätt, och det vi observerat påverkats av deras ålder, 

kön och personlig relation med medarbetare. Skillnaderna mellan butikernas storlek (även 

om alla enligt europakommissionen klassificeras som små företag) har även det påverkat 

resultatet, då butikscheferna i de ”mindre” butikerna har en större möjlighet att lära känna 

medarbetarna mer ingående. Ännu en aspekt som kan påverka är vilka tillfällen vi var där, till 

exempel så genomfördes tre av fyra observationer i början på veckan medan en av dem 

skedde en torsdag-fredag, detta är vi medvetna om kan ha haft inverkan på mängden och 

typen insamlad data ifrån detta tillfälle. Ett annat avseende som också påverkar resultatet är 

att butik A:s butikschef inte hade en typisk arbetsdag utan spenderade mer tid än vanligt ute 

i butiken.   

Valet av att göra observationerna i fyra olika branscher, gjordes för att på bästa sätt urskilja 

ett mönster av det vardagsnära ledarskapet, men samtidigt är vi medvetna om att detta val 

kan ha haft påverkan på studiens utgång. Där de olika typerna av butikerna generellt ger 

olika långa kundinteraktioner, vilket i sin tur avgör hur mycket tid butikschefen får över till 

sina övriga aktiviteter.  
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Sammanfattningsvis så är vi givetvis medvetna om att det finns brister i arbetet och att det 

finns en risk med att generalisera resultat från vår studie till en mer allmän population, då 

det finns en mängd olika variabler som speglar in och avgör utfallet för alla typer av studier 

(Bryman & Bell, 2006; Jacobsen, 2002; Slack & Rowley, 2000; Trost, 1993). Men utifrån 

förutsättningarna och den givna tiden för arbetet så är vi ändå nöjda med såväl 

arbetsgången som dess slutresultat.  

3.6 Källkritik 

Studiens källor har till största del varit av vetenskaplig karaktär, där den teoretiska 

referensramen, samt delar ur inledning och metod, bygger på vetenskapliga artiklar och 

böcker. I rapporten finns det dock två stycken undantagsfall, källor som inte kan klassas som 

”vetenskapliga”. Dessa två källor är ej vetenskapliga i den mån att de inte är efterforskade 

och disponerade efter ett vetenskapligt arbetssätt. De har heller inte blivit vetenskapligt 

granskade i den mån en vetenskaplig artikel har. Dessa källor är från europakommissionen 

samt från Svensk Handel. Däremot anses inte tillförlitligheten vara lägre i dessa källor, utan 

de används i studiens inledande avsnitt för att styrka relevansen i valt problem och 

inriktning. 

En kritik mot studiens vetenskapliga källor kan vara det faktum att några av artiklarna i 

referenslitteraturen har ett antal år på nacken. Bland annat förekommer det relativt många 

artiklar i spannet mellan åren 1951 till 1990. Vilket gör att relevansen för dessa artiklar kan 

diskuteras då det är minst 20 år sedan de publicerades för första gången. Däremot kommer 

många av dessa äldre källor från mycket citerade och erkända forskare, som till exempel 

Sune Carlson, Henry Mintzberg, John P Kotter, James M Burns samt Paul Hersey och Ken 

Blanchard. Detta är forskare som fortsatt citeras än idag, vilket gör att dess arbeten 

fortfarande är att anses som relevanta. När det däremot använts material från äldre källor 

med mindre citerade namn har vi varit noga med att kontrollera dem mot mer aktuella 

källor, och på så sätt lyckats hålla en bra relevans och aktualitet på de använda källorna.  

3.7 Kvalitetssäkring  

Tillförlitligheten i denna uppsats uppskattas vara god. I enlighet med litteraturen har 

observationerna och intervjuerna praktiskt genomförts på ett regelrätt sätt, vilket gör att 

validiteten i den insamlade empirin är att anses som korrekt. Däremot har materialet, som vi 
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vart inne på tidigare i enlighet med metodlitteratur, dock influerats och påverkats av oss 

som forskare, att de erfarenheter och värderingar vi tagit med oss in i processen med största 

sannolikhet präglar resultatet.  

För att ytterligare säkerställa tillförlitligheten av materialet från de genomförda 

observationerna så tog båda författarna till denna studie anteckningar. Dessa anteckningar 

behandlade två olika aspekter, där en förde protokoll över de mer aktivitetsbaserade 

uppgifterna under dagen och en förde lite ”friare” anteckningar av dagens händelser.  

Under dagen har även dessa anteckningar jämförts med varandra och diskuteras 

sinsemellan. Vad gäller trovärdigheten i det förda protokollet så är det att anses som 

beprövat och pålitligt, av den anledningen att det baserats på en redan gjord 

observationsstudie av Florén och Tell (2012).  

Emellertid anser vi att beskrivningen av materialet i denna rapport stämmer väl överens med 

den socialt accepterade verkligheten som Bryman & Bell (2005) berör. Att, precis som dessa 

forskare nämner i deras bok om företagsekonomiska forskningsmetoder, även vår studie 

angående genomförande och resultat är utförd i enlighet med de regler och normer som 

finns. 

Vad gäller resultatets applicerbarhet på verkligheten inom såväl detta, som andra områden. 

Så är lärdomarna från resultatet högst överförbara till andra områden, där butikschefer med 

största sannolikhet även inom större butiker skulle dra nytta av att använda denna 

ledarskapspraktik i sitt dagliga arbete. Däremot skulle det förmodligen vara mer krävande 

för chefer i större butiker att vara lika delaktiga som en butikschef för en mindre butik, då 

deras arbetsuppgifter av allt att döma innehåller mer administrativa uppgifter. Men på det 

stora hela är ändå åsikten att många typer av chefer skulle dra fördel av att använda detta 

ledarskap. 

 



34 
 

4. Empiri  

Det empiriska kapitlet kommer fokusera på de tre centrala  

begreppen mångfacetterat arbete, kommunikation och relation samt snabba beslut. 

Kapitlet kommer inledas med ett kortare avsnitt där information kring varje butik och butikschef 

presenteras för att underlätta inför resterade empiripresentation. Kapitlet kommer avslutas med 

ett sammanfattade avsnitt för att underlätta inför det kommande analyskapitlet.  

4.1 Empirisk bakgrund 

Observationåtergivningen är upplagd på så sätt att den kommer inleda med att hela 

observationen för butikschefen i butik A kommer presenteras i en detaljerad skildring. 

Därefter kommer dagarna för de övriga butikerna (butik B, C och D) redogöras för i ett 

kortare sammanfattande avsnitt där likheter och skillnader kommer belysas i all korthet (mer 

utförliga och detaljerade återberättelser av deras dagar kan ses i bilaga 6). Dessa likheter och 

skillnader samt de bakomliggande orsakerna kommer sedan diskuteras djupare i analysen. 

Syftet med detta upplägg är för att minska risken för att butikerna och butikscheferna 

blandas ihop, samt för att säkerställa relevansen av återgivningen.  

När det redogjorts för alla butiker, butik A ingående och butik B, C och D övergripande,  

så kommer det empiriska kapitlet avslutas med ett sammanfattande avsnitt. Ett avsnitt där 

de tidigare nämnda centrala begreppen ligger till grund för avsnittets struktur och upplägg. 

Här kommer de viktigaste och mest uppmärksammade aspekterna ur observationen och den 

empiriska presentationen att återges mot de centrala begreppen, både i löpande text och 

illustrationer i form av tabeller och diagram.  

4.1.1 Bakgrund om observationsobjekten samt butikerna  

Butik A har nio stycken tillsvidareanställda och sju stycken visstidsanställda som hjälper till 

vid behov. Butiken är del av en större koncernkedja som är en av de marknadsledande 

butikerna inom sin genre. Butikschefen för butik A har arbetat i butiken i ungefär 18 år, 

varav 8 år av dessa i rollen som butikschef.  

Butik B har fem stycken tillsvidareanställda och för närvarande inga visstidsanställda. 

Butiken är en del av en större grupp butiker som till största delen ägs av en 

konsumentförening med bas i Stockholm. Butikschefen för butik B har varit verksam inom 

branschen i över 37 år och de flesta av dessa år inom just denna butik, även om butiken har 
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bytt ägare och namn ett flertal gånger under denna period. Chef för butiken har hon varit i 

omkring 12 år.  

Butik C har tre stycken tillsvidareanställda samt två praktikanter, varav den ena även jobbar 

extra på helger. Butiken ägs av ett större nationellt företag. Butikschefen har varit verksam i 

kedjan i 36 år, och haft de flesta positioner inom butiken genom åren, även mer ledande 

roller. Men sin nuvarande roll som butikschef fick hon när butiken bytte koncept och gick 

från franchise till koncernägt för ungefär ett halvår sedan.  

Butik D har 3 tillsvidareanställda och för närvarande inga visstidsanställda. Butiken tillhör en 

större internationell koncern. Butikschefen för butik D har jobbat inom koncernen sedan år 

2000, då i Örebro. Butikschef i Skövde har hon varit sedan år 2001.  

4.2 Observation av butik A 

Johan1 börjar sitt jobb kl 09.00 båda de observerade dagarna men anländer några minuter 

innan. Han börjar sina dagar på liknande sätt, med att gå in på kontoret och logga in i 

datasystemet, lyssna av telefonsvararen efter meddelanden för att sen gå in lunchrummet 

och hämta en kopp kaffe. Johan säger lite skämtsamt att han inte kan starta sin dag utan en 

kopp kaffe. Under tisdagens morgon läser han mail från huvudkontoret om den senaste 

tidens försäljningssiffror samt tittar igenom dagens schema. Han tar även del av ett mail som 

tydliggör att butikerna inom koncernen ska skifta fokus och satsa mer på att lyfta fram 

vårkollektionerna. Han godkänner även föregående veckas schema, samt skriver ut denna 

och nästa veckas scheman. Onsdagens morgon skiljer sig överlag inte markant från 

tisdagens, förutom att det blir nödvändigt att administrera två stycken komplikationer  

gällande personalfrågor samt att han behöver ägna lite tid åt att planera inför nästa veckas 

inventering (vilket enligt honom kräver mycket arbete och tid). 

Under tiden han sitter vid sitt skrivbord så sitter en av de som varit anställd längst i ett 

närliggande rum och räknar kassan, något som sker båda dagarna. De har en kontinuerlig 

konversation de emellan, både om saker gällande generellt butiksarbete, men även om 

privata saker som inte är jobbrelaterade. De har en avslappnad och vänskaplig 

                                                             
1 Johan heter egentligen något annat. 
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kommunikation mellan varandra och det märks att de har jobbat länge ihop och känner 

varandra väl.  

Perioden på kontoret innan öppning visar prov på att Johan under båda dagarna kan hantera 

många bollar i luften, då han har igång många olika aktiviteter och konversationer samtidigt. 

Egenskapen att kunna ”ha många bollar i luften” är, tillsammans med, stresstålighet, lugn, 

flexibilitet samt någon form av strategiskt tänkande de viktigaste aspekterna hos en bra 

butikschef enligt Johan. Innan det varje dag återkommande morgonmötet så har han två 

stycken oplanerade möten, ett med en kvinnlig anställd (som också är medlem i butikens 

ledningsgrupp) och ett med en fristående avdelning i butiken som har extern försäljning. 

Med den anställda ur ledningsgruppen så går Johan igenom hur dagens upplägg ser ut. 

Vilken personalstyrka de har, aktuella annonser samt vad som ska göras i butiken under 

dagen. De avslutar mötet med att ta ett gemensamt varv i butiken för att titta igenom de 

olika avdelningarna, hur de ser ut och vad som behöver göras samt vilka produkter i butiken 

som påverkas av kommande annonser. Han hinner även med att kontrollera statusen med 

dagens leverans från lagerpersonalen samt ringa ett samtal till en annan butikschef. 

När det så är dags för det dagliga morgonmötet så tar Johan upp dagens utseende med 

resten av personalen som jobbar öppning. Han berättar vilka som kommer börja senare 

under dagen, vad försäljningssiffran för igår var, vilken siffra som förväntas idag, vilka som 

jobbar på vilka avdelningar, vilka olika dagens ”puckar” är (ett uttryck som Johan  

använder frekvent om vad som behövs göras)  samt förslag på vem som ska göra vad.  

Han avslutar morgonmötet med att belysa vikten av att hälsa på alla kunder och visa ett 

trevligt yttre. Innan butiken öppnar tio så sätter han också upp det nya schemat i 

omklädningsrummet.  

Johan börjar som säljare ute i butiken både tisdag och onsdag,  

och har, förutom kunderna, ett huvudprojekt varje dag. Under tisdagen ligger fokuset på att 

förebereda en butiksyta inför en avdelningsflytt, och under onsdagen är uppgiften att 

genomföra denna flytt. Under tiden han utövar sina huvudsakliga ”puckar” hinner han dock 

med en mängd varierande uppgifter. Allt ifrån att assistera en mängd kunder med skiftande 

produkter, hjälpa till med leveranser på uppackningslagret, agerar säljcoach åt anställd, 

informera personalen som börjar senare om dagens upplägg, till att slipa skridskor och 
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montera skidbindningar. Under tisdagen deltar han dessutom i ett schemalagt telefonmöte 

med koncernens HR-avdelning samt ringer ”extra-anställda” för att jobba kommande helg. 

Under majoriteten av dessa varierande förmiddagsaktiviteter så har Johan (under båda 

dagarna) en kontinuerlig dialog med sina anställda, han diskuterar bland annat utseendet på 

den nya avdelningen med en anställd ur ledningsgruppen. De är emellanåt lite oeniga men 

de är båda lösningsorienterade och kommer fram till ett utseende de är nöjda med. Den 

kvinnliga anställda ur ledningsgruppen ger sin syn på samarbetet när hon säger följande; ”Vi 

har en bra relation, vi kan diskutera då vi sällan har samma åsikter och då kompromissar vi 

fram en lösnings som fungerar för båda”. Åsikter som det under observationen framkommer 

att även Johan håller med om.  

Johan börjar båda eftermiddagarna på kontoret.  Tisdagens eftermiddag börjar med ett 

oplanerat telefonmöte med en före detta anställd som upplever sig ha fått för lite lön, och 

stämningen blir under samtalet emellanåt lite spänd. Johan lovar dock att ringa och kolla 

med huvudkontoret hur det ligger till och ber att få återkomma. Detta problem löser sig 

dock inte förrän på onsdag eftermiddag då det är först då han får tag på rätt anställd på HR-

avdelningen. Han håller också vad han lovar och ringer upp den påverkade före detta 

anställde. Johan försöker även få tag i ytterliga en ”extra-personal” som kan jobba en helg 

om två veckor, men då han inte får tag i någon så skriver han in sig själv tillsvidare.  

Väl ute i butiken igen så fortsätter Johan med sina huvuduppgifter, men han säger att det 

hela tiden handlar om att vara beredd på att pausa det man håller på med för att assistera 

de som behöver hjälp, oavsett om det är kunder eller anställda.  

Till skillnad från förmiddagarna som var väldigt snarlika så skiljer sig eftermiddagarna, mellan 

lunchen och eftermiddagsfikat, mer från varandra. Tisdagen spenderas närmast uteslutande 

i butiken med att som innan förbereda inför avdelningsombyggnaden, samt agera säljare vid 

behov, och under denna tid pratar Johan kontinuerligt igenom ombyggnaden med en 

anställd. Onsdagens eftermiddag tillbringas däremot mestadels inne på kontoret där Johan 

först har ett möte på ungefär en timme med de två från ledningsgruppen. Ett möte som 

direkt följs upp av ett andra möte, denna gång med den tidigare nämnda fristående 

avdelningen med extern försäljning. 
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Under både tisdagens och onsdagens eftermiddagsfika passar Johan på att prata med de 

anställda som också sitter och tar sin rast. Han säger i samband med tisdagens rast att han 

brukar ta läget i akt att prata med sina anställda under dessa mindre formella tillfällen.  

Han säger att det är en viktig del i att bygga relationer med medarbetarna, och tror att det är 

en av anledningarna till att de har en så pass rak och ärlig dialog samt att de inte är rädda för 

att komma och prata med honom ifall det skulle vara något som bekymrar dem. Detta är ett 

antagande som syns väl i intervjusvaren från de medarbetare vi pratat med, då de alla tycker 

att Johan är rak, öppen och lätt att prata med. Samt att de kan komma till honom egentligen 

närsomhelst under dagen. En av medarbetarna säger till exempel följande; ”Han lyssnar 

alltid och tar sig tid, det är också öppet och bra vilket gör att man vågar prata med honom 

ifall det är något man vill”. Då Johan ska hoppa in och jobba under helgen (utöver hans 

schemalagda tider) så slutar han redan klockan 17.00 på onsdagen. Detta innebär att det 

inte är lång tid kvar när han kommer ut från fikarasten. Han har dock tid att montera två par 

längdskidor samt hjälpa en medarbetare att sätta upp en skylt inför morgondagens annons 

innan han går hem. 

Under tisdagen å andra sidan har han några timmar till att se fram emot efter fikarasten. 

Han börjar tisdagens eftermiddag på kontoret, där han besvarar några mail samt ringer ett 

samtal till koncernens HR-avdelning. Därefter beger Johan sig återigen ut i butiken för att 

fortsätta men en av sina ”huvudpuckar”, som han kallar det, som var att förebereda inför 

avdelningsflytten. Han spenderar sedan större delen av eftermiddagen/kvällen ute på 

”golvet” där han växlar mellan att assistera kunder samt städa inför den kommande 

ombyggnaden. En annan sak han gör under eftermiddagen är att ta en spontan diskussion 

med en medlem ur ledningsgruppen om hur progressionen med den uppkommande 

ombyggnationen fortskrider och vad som återstår att göra. 

Tjugo minuter innan Johan slutar för dagen så går han återigen in på kontoret,  

denna gång för att lösa ett problem med en tvivelaktig reklamation som kräver  

hans uppmärksamhet. Han löser problemet och skriver även en lapp till resterande personal 

som han ska sätta upp i personalrummet så att de vet vad som gäller. 

Det allra sista Johan gör för dagen är att gå ett sista varv i butiken samt att han hör med 

kvarvarande personal ifall de har de sista 15 minuterna under kontroll eller om de har några 
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funderingar innan han beger sig hemåt. Det har de inte, så han säger hej då till oss och sina 

medarbetare innan han lämnar butiken via bakdörren. 

4.3 Observationsredogörelse för övriga butiker 

Här kommer som sagt en kortare redogörelse av arbetsdagarna för butikscheferna vid butik 

B, C och D, i viss jämförelse med butikschefs A:s dagar. Längre och mer detaljerade 

redogörelser och jämförelse finns att hitta i bilaga 6. 

Övriga butikers chefer följer också de det observerade beteendet noterat hos Johan, och 

börjar även dem sina båda dagar på kontoret med administrativa uppgifter. Gunnel2 vid 

butik B använder exempelvis försäljningssiffror för att räkna ut en ”hit-rate” angående deras 

försäljning. Något som hon använder när hon pratar med sin personal om senaste tidens 

försäljning. Detta beteende kan vi också se hos butikschef C och D, då båda dessa chefer har 

en liknande morgonrutin. Vera3 vid butik C och Anna4 vid butik D, hade även dem vanan av 

att börja sina dagar med att följa en form av mall för att redogöra för försäljningssiffrorna. 

Även dessa två chefer använde information från mallarna för att informera sina anställda 

som butikens senaste försäljning.  

Något som däremot skiljde sig en aning var att Vera och Anna även gjorde egna listor med 

andra punkter utöver dem som fanns i mallen, där de tog upp aspekter som de tyckte 

saknades, samt sådant som de ansåg behövdas göras för den specifika dagen. Anna skrev 

utöver siffrorna på mallen även upp försäljningssiffror och volymer av butikens, enligt 

henne, viktigaste produkter. Samtliga av de fyra butikschefernas administrativa arbete på 

morgonen påminner om varandras, och de åtar sig snarlika uppgifter. En annan noterad 

skillnad under butikschefernas administrativa morgonåtaganden var dock att Johan var den 

enda av dem som inte räknade kassan själv.  

Även om det som sagt inte var några större skillnader i deras administrativa arbete (Johan 

hade dock en något längre arbetstid på kontoret), så blev skillnaderna mer påtagliga ju 

längre dagen fortgick. Framförallt tiden mellan de administrativa morgonuppgifterna och 

butiksöppningen skiljde sig åt. Vera och Anna var exempelvis ”tvungna” att städa sin butik 

                                                             
2 Gunnel heter egentligen något annat. 
3 Vera heter egentligen något annat. 
4 Anna heter egentligen något annat. 



40 
 

medans Gunnel spenderade tiden på lagret med att packa upp och fylla på varor då de hade 

en städfirma som ansvarade för butikens renhållning. Uppgifter som också skiljer sig från 

Johans observerade rutiner, han varken städade eller var på lagret. Han var nämligen den 

enda av de fyra cheferna som höll i ett organiserat morgonmöte innan öppning, där han 

samlade all sin personal. Något som han ansåg var nödvändigt med tanke på antal anställda. 

De andra butikscheferna pratade visserligen med sin personal om liknande aspekter, men 

det var mer påtagligt att cheferna i dessa butiker gjorde det mer kontinuerligt under de 

första timmarna efter butikens öppning.  

Tiden efter butikernas öppning fram till lunch, är i de tre butikerna både varierande och 

snarlika. En sak alla tre av dessa övriga butikschefer har gemensamt är att samtliga är noga 

med att uppmärksamma sina kunder, oavsett om de för närvarande håller på ett annat 

projekt eller uppgift. Hos Anna märks det till exempel väldigt tydligt att hon är noga med att 

avbryta det hon gör för tillfället för att hälsa på alla kunder som kommer in i butiken. Vår 

uppfattning av att hon värderar kunderna som den viktigaste faktorn för butikens välmående 

stärks ytterligare när hon säger; ”Kunder är det viktigaste som finns, det är de som är 

avgörande”. Även Vera har under dagarna varit noga med att uppmärksam sina kunder, och 

är den butikschef, som tillsammans med Gunnel noterats för flest kundinteraktioner. Något 

som däremot skiljer sig en mellan Veras och Gunnels dagar, men även Johan och Annas, är 

att alla dessa tre haft ett eller två huvudprojekt som de alltid återvänt till under de lugnare 

perioderna. Detta är något som däremot inte Vera haft, hon har istället mest allmänt gått 

runt och städat i butiken vid de lugnare perioderna.  

Resterande tiden av butikschefernas dagar bestod av varierande och skiftande uppgifter. 

Även samtliga dessa tre butikschefer spenderade majoriteten av sina eftermiddagar ute i 

butikens verksamhet så var inte den ena dagen den andre lik. Som vi nämnt innan hade både 

Gunnel och Anna ett stort projektfokus, något också observerat hos Johan medans Vera inte 

alls hade detta fokus. Anna sysselsatte sig till exempel med ett nytt skyltmaterial medans 

Gunnel på grund av en förändring i deras skyltsystem var tvungen att uppdatera butikens 

egna ”rekommendationsskyltar”.  

En likhet mellan samtliga av dessa tre butikers eftermiddagar är annars att det är relativt 

lugnt med kunder i butikerna. Något som ger alla tre butikschefer chansen att gå runt i 
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butikerna och (förutom att arbeta med sina ”projekt”) plocka, städa och diskutera butikens 

uppgifter med sina medarbetare. Det var heller inte ovanligt att samtalen med 

medarbetarna ofta kom in på en mer privat jargong, vilket förstärker känslan av det förekom 

en god relation mellan butikscheferna och de anställda.  

Vad gäller de avslutande timmarna på dagarna, och speciellt stängningen i sig, så skiljde sig 

dagarna åt emellan cheferna. Gunnel var till exempel inte närvarande under stängningen 

under någon av observationsdagarna medans Vera, tillsammans med en kollega, stängde en 

av dagarna. Anna var däremot kvar sist och stängde butiken båda dagarna,men till skillnad 

från Vera gjorde hon dock detta helt själv, vilket hon sa att det är något som hon allt som 

oftast gör.  

4.4 Sammanfattning 

Som nämnt i inledningen av empirin kommer sammanfattningsavsnittet på ett tydligare sätt 

illustrera likheter och skillnader emellan butikerna. Stycket kommer vara strukturerat efter 

de teman som är de mest väsentliga för det vardagsnära ledarskapet, och som kan ses i den 

framtagna analysmodellen (se figur 7). Således är det även dessa teman som analysen 

senare i arbetet kommer grunda sig på.  

4.4.1 Mångfacetterat arbete 

Under dessa dagar av observation har varje enskild aktivitet registrerats (alltså inte varje 

enskild interaktion), till exempel räknas 20 minuter ståendes i kassan eller 15 minuter 

assisterande av kund som enskilda aktiviteter. Detta har gjorts med målet att försöka få en 

klarare bild över hur många aktiviteter en butikschef hinner med under två dagar, och som 

kan ses i den nedanstående tabellen så hinns det med en massa fristående aktiviteter.  

 

Butik D 

Butik C 

Butik B 

Butik A 

68 

65 

73 

94 

Totalt antal fristående observerade aktiviteter under 
observationsdagarna 
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I butik B, C och D är totala antalet aktiviteter snarlika varandra medans butik A sticker ut från 

mängden och har avsevärt fler aktiviteter än de andra. Vad detta resultat kan bero kommer 

diskuteras vidare i analysen. Men för närvarande går det utan svårighet att konstatera att 

butikschef är ett yrke med varierande arbetsgifter.  

Något annat som urskiljs ur resultatet från observationen är likheten i längden på dessa 

registrerade aktiviteter.  Majoriteten av de noterade aktiviteterna varade i mindre än tio 

minuter hos alla de observerade butikscheferna. I butik A uppgår dessa aktiviteter till 75%, i 

butik B till 74%, i butik C 73% samt i butik D 63%. Detta är ytterligare en indikation på att 

butikschefer under en arbetsdag tar sig an en uppsjö av olika uppgifter, och under den 

genomförda observationen så har bland annat dessa olika aktiviteter noterats: 

 Kolla/svara mail 

 Städa butiken samt slänga skräp 

 Telefonmöte 

 Ta emot och packa upp varor 

 Schemaläggning  

 Klädprovning med skolklass 

 Slipa skridskor  

 Räkna dagskassan 

 Hjälpa kunder 

 Stå i kassan 

 Planera in utbildning för personal 

 Fixa med annons och reklamskyltar 

 Bygga om butiksavdelning 

 Löneattestera 

Ur den tidigare presenterade analysmodellen så har det klargjorts att det under det 

mångfacetterade arbetet finns tre underliggande begrepp som är väsentliga för att redogöra 

för det vardagsnära ledarskapet. Dessa tre är om jobbet utförs i butiken (vilket även 

inkluderar kassan), på lagret eller på kontoret (administrativt), och som kan urskiljas av 

cirkeldiagrammen nedan så spenderar de observerade butikscheferna avsevärt mycket mer 

tid i butiken än på de andra två avdelningarna. Det som däremot skiljer är mängden 

spenderad tid ute i butiken, Vera vid butik C spenderar till exempel under dessa dagar 86 % 

av sin arbetstid i butiken (”sälj-ytan” plus kassan) och denna siffra hos Anna vid butik D är 

83%. Detta kan jämföras med Johan vid butik A som ”bara” spenderar 57 % av sin totala 

arbetstid ute i butik.   
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Arbetsuppdelning per butiksavdelning 

 

Detta observerade mönster stämmer väl överrens med butikschefernas syn på dem själva 

som medarbetare, samt de intervjusvar vi fått från både anställda vid butik C och D (men 

även vid B). Då butikscheferna för dessa butiker anser att de spendera det mesta av sin tid i 

butiken.  

Vera vid butik C säger till exempel; ”Jag ägnar största delen av dagen ute i butiken”, och 

Gunnel vid butik B säger i sin tur att ”jag är i stora drag där ute i butiken hela dagarna, och 

plockar, fyller på, städar samt stå i kassan”. Detta är åsikter som då också får medhåll av 

deras anställda, en anställd vid butik B berättar bland annat för oss att ””Gunnel” deltar 

varje dag i arbetet, hon gör lika mycket som alla andra”. En anställd vid butik C har in sin tur 

detta att säga om Veras vardagliga arbete; ”Hon är mestadels i butiken och vi arbetar väldigt 

nära varandra”.   

Den enda butikschefen som i viss mån bryter mot mönstret (även om han också spenderar 

majoriteten av sin tid ute i butiken) är butikschefen för butik A, Johan, som är den butikschef 

som ägnar mest tid på kontoret. Johan har dock närmare 50 % mer administrativa uppgifter 

än de andra cheferna, vilket gör att detta resultat inte är oväntat. 

4.4.2 Kommunikation och relation 

Precis som det teoretiskt centrala begreppet ”mångfacetterat arbete”, har även 

”kommunikation och relation” vidare förgreningar, interaktionen med medarbetare samt om 

det råder ömsesidigt intresse för butiken, vilka kommer behandlas i kommande text.  

Figur 3. Butikschefernas totala antal observerade aktiviteter (2013) 
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Vid en genomgång av empirin har det varit påtagligt att de observerade butikscheferna 

överlag haft en god relation med de anställda, och att de har visat att  

de har en avslappnad och okonstlad dialog med sina medarbetare.  

Något som även får medhåll av medarbetarna, då en av de anställda vid butik B säger att en 

god kommunikation är nödvändig för att allt ska fungera i en sådan liten butik. Vilket också 

får medhåll från en anställd i butik C, som i sin tur påpekar att det krävs att man har en god 

relation med butikschefen då det dagliga arbetet sker så nära varandra. 

Även de anställda i butik A anser att kommunikationen och relationen med  

Johan fungerar bra och att han tar sig tid och lyssnar på dem när de har något att säga. De 

delar däremot uppfattningen om att relationen hade blivit ännu lite bättre om han hade 

varit mer ute i butiken. En uppfattning som stärks om man återigen  

tar en titt på figur 4 där det tydligt påvisas att han är den av butikscheferna som spenderar  

mest tid på kontoret.  

En av Johans medarbetare sammanfattar den uppfattade bilden av de anställdas åsikter på 

ett bra sätt när denne säger följande; ”Jag tycker att relationen blir bättre när chefen 

kommer ut mer på golvet och arbetar närmare oss anställda. Men relationen är ändå i 

allmänhet bra”. En sak som däremot går emot denna diskussion är när vi kollar på figur 5, 

som belyser vilka grupper butikschefen dagligen interagerar med.  

Där framkommer det nämligen att Johan, trots minst tid i butiken, ändå är den chef som har 

de flesta medarbetarinteraktionerna under två dagar. 

Att Johan är mer på kontoret än de andra butikscheferna syns även på andra sätt i tabellen 

nedan. De andra butikscheferna har till exempel en betydligt högre procentuell interaktion 

med kunder, vilket indikerar att de spenderar mer tid ute på butikens golv.  Anledningen till 

att Gunnel vid butik B har en så pass mycket högre procentsiffra än de andra beror 

framförallt på den typ av butik hon jobbar i. Till skillnad mot de andra butikerna, framförallt 

butik A, men även i C och D så går de flesta av hennes kundinteraktioner relativt fort.  
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Alla fyra butikschefer är överrens när de anser att deras anställda känner ett ansvar för 

butiken, att de tillsammans har ett ömsesidigt intresse för butikens välmående. Detta märks 

framförallt i de mindre butikerna där de har en närmare daglig kontakt med varandra. 

Däremot förekommer kanske de mest driva medarbetarna i butik A, men det är också i 

denna butik där det ömsesidiga intresset varierar mest mellan de anställda. Johan säger till 

exempel; ”Engagemanget varierar bland personalen, de som har högre krav på sig känner ett 

högre engagemang”.  

Anna vid butik D säger i sin tur; ”Ja absolut existerar det ett ömsesidigt engagemang. Vi delar 

framgång och nederlag, de anställda tar egna initiativ och jag ger dem tillåtelse att göra det”. 

Dessa svar indikerar att kommunikationen emellan de observerade parterna verkar vara rak 

och ärlig, och detta citat från en av butikscheferna får sammanfatta den uppfattade bilden 

av butikschefernas relation och kommunikation med de anställda; ”bra, öppen och ärlig 

kommunikation bygger nära relationer”. 

Butik A Butik B Butik C Butik D 

33% 

15% 14% 12% 

25% 

72% 

37% 36% 

0% 0% 
3% 

0% 
5% 3% 

10% 10% 

37% 

10% 

36% 

42% 

Med vilka grupper sker de båda dagarnas aktiviteter 
- i procent  baserad på det totala antalet aktviteter  sett över två dagar 

Medarbetare 

Kunder  

Leverantörer 

Övriga (t.ex. annan personal 
inom kedjan eller andra 
yrkesgrupper) 

Aktiviteter på egen hand 

Figur 5. Butikschefens huvudsakliga interaktionsgrupper (2013) 
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4.4.3 Snabba beslut 

Utifrån den empiriska undersökningen har det tydligt illustrerats att förmågan att hantera 

oväntade händelser och göra det bästa av överraskande situationer är en egenskap som alla 

de observerade butikscheferna besitter, även om deras förmågor varierar.  

Bland annat så tar en av butikscheferna (när det är väldigt lugnt i butiken) beslutet att hon 

klarar sig själv, och passar på att skicka in en anställd på kontoret för att genomföra en 

interaktiv kurs. 

En annan butikschef i studien 

passar vid ett tillfälle på att 

diskutera igenom en rad olika 

saker när en anställd som är 

ledig för dagen kommer in och 

hälsar på. Samma butikschef tar 

en av observationsdagarna 

också beslutet att strunta i det 

som initialt var planerat för 

dagen då en leverans av nytt 

material leder till 

omprioritering.  

Förmågan att fatta snabba beslut, ta kvicka initiativ samt att vara beredd på att ändra sin 

ursprungliga planering är en egenskap identifierad hos alla butikschefer. Något som 

tydliggörs genom ovanstående modell, som påvisar att det, i alla fyra butiker, är 

butikschefen som tar flest initiativ och där väldigt få av de dagliga aktiviteterna är 

schemalagda.  

De teoretiska begrepp, som varit i fokus i detta avslutande empiriska avsnitt ligger också till 

bakgrund för styckets struktur där varje centralt begrepp har haft en egen rubrik. Under 

dessa rubriker har sedan likheter och skillnader mellan de observerade butikerna illustrerats 

efter begreppens teman. Dessa likheter och skillnader har presenterats både i form av 

löpande, diskuterande text samt i tabeller och diagram, detta för att skapa gynnsammare 

Butik A Butik B Butik C Butik D 

54 st 

35 st 

45 st 
48 st 

19 st 

9 st 9 st 10 st 
7 st 

4 st 4 st 4 st 

På vems initiativ sker de dagliga 
aktiviteterna  

Butikschefens Medarbetarnas  Schemalagda 

Figur 6. Aktiviteternas initiativtagare (2013) 
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förutsättningar för att få en helhetsbild över butikchefernas olika aktiviteter och 

arbetsfördelning. 

Detta sammanfattade avsnitt i empirin har haft som avsikt att lyfta fram och belysa det 

viktigaste resultatet från datainsamlingen. Stycket har redogjort och presenterat dessa 

resultat kopplat till de mest centrala begreppen ifrån den teoretiska referensramen, som 

också summerats i en analysmodell (se figur 7). Något som gjorts för att säkerställa att 

övergången till det kommande analyskapitlet sker på ett så smidigt sätt som möjligt. 
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5. Analys  

Analyskapitlet har för avsikt att diskutera och relatera det empiriska materialet från 

observationerna och intervjuerna mot den teoretiska referensramen, samt analysera kopplingen 

mellan de centrala begreppen. Allt för att överrensstämma med rapportens problemformulering 

och syfte. 

5.1 Analysmodell 

Som nämnt tidigare kommer analysavsnittet baseras på och ha struktur efter modellen i 

teorisammanfattningen. Modellen har sedan dess förändrats och anpassats efter den 

empiriska undersökningen, och är uppbyggd efter de mest centrala begreppen inom det 

vardagsnära ledarskapet, samt dess identifierade förgreningar. Modellen har också som 

avsikt att påvisa sambandet emellan dessa och hur de påverkar varandra. För de tre 

huvudsakliga begreppen är integrerade med varandra och har en ömsesidig påverkan,  

det mångfacetterade arbetet kräver till exempel en mängd snabba beslut, beslut som i sin 

tur påverkas av relationerna på arbetsplatsen. Denna ömsesidiga påverkan kommer 

diskuteras djupare i slutet av analyskapitlet (efter att varje centralt begrepp redogjorts var 

för sig) i ett avslutande och sammanfattade avsnitt.   
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Ledarskap 

Kommunikation & 
Relation 

Interaktion med 
medarbetare 

Syn från 
Butikschef 

Syn från 
medarbetare 
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intresse för butiken  

Syn från 
medarbetare 

Syn från 
Butikschef 

Mångfacetterat 
arbete  

Administrativt 
arbete  

Butiksarbete 

Lagerarbete 

Snabba beslut 
Oplanerade 
aktiviteter 

Figur 7. Egen analysmodell baserad på den teoretiska referensramen och den empiriska insamlingen (2013) 
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5.2 Mångfacetterat arbete  

Redan tidigt i den teoretiska referensramen framkommer det att ledarskaparbetet är 

komplext och mångfacetterat. Detta är något som stärks tydligt av de genomförda 

observationerna då det kunde identifieras att butikscheferna i denna studie sysselsatt sig 

med en mängd olika arbetsuppgifter, bland annat delta i telefonmöten, hålla i 

medarbetarsamtal samt planera inför en kommande internutbildning. Men de har även 

utfört mindre traditionella ledarskapsuppgifter som agerat ”psykolog”, slänga skräp i 

soprummen samt att ta ett beslut om en tvivelaktig reklamation.   

Något som tydligt uppmärksammats under observationerna är att samtliga butikschefer i 

studien arbetat med en mängd varierande aktiviteter. Aktiviteter som skiftat ifrån mer 

administrativa kontorsuppgifter, hjälpa kunder och stå i kassan till att bygga om 

butiksavdelningar samt att slipa skridskor och hålla i en klädprovning för en skolklass. Vilket 

stödjer Yukls (2009) uttalande från en artikel av Holmberg och Tyrstrup (2010) där han 

hävdar att ledarskapet kräver många olika förmågor för de varierande aktiviteterna. 

Att de studerade butikscheferna arbetat med många olika aktiviteter under dessa två dagar 

finns det ytterligare empiriskt stöd för i figur 3 som tar upp det totala antalet registrerade 

aktiviteter under observationsdagarna. Johan vid butik A har flest aktiviteter på 94 stycken, 

medans de andra tre ligger i spannet mellan 65 – 73. Något att ha i åtanke vid dessa siffror är 

att alla fyra butikschefer arbetat ungefär lika många timmar, variationen ligger mellan 16 till 

18 timmar sett över två dagar. Då det med andra ord inte är antalet nedlagda arbetstimmar 

som avgör mängden aktiviteter, så får man istället fråga sig vad det kan bero på?  

Ur observationerna blir det tydligt att det istället för nedlagd tid, är fördelningen av de 

fragmenterade arbetsuppgifterna som har det största avgörandet. Något även Jansson, en 

av utgivarna till ”Så blir du en bättre ledare i butik” från 2005, instämmer i. 

Den stora skillnaden mellan det totala antalet aktiviteter i vårt fall beror med största 

sannolikhet på att Johan har betydligt fler administrativa uppgifter. Samt att han under 

dessa två dagar inte lägger någon tid i kassan, något alla andra chefer gör och som ett led av 

detta får mindre tid över till andra aktiviteter.  

Andra forskare som också de är inne på samma tema att ledarskapet är mångfacetterat och 

krävande, är Karlöf (2006) och Tengblad (2012). Karlöf är bland annat av åsikten att ideala 
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ledare måste besitta, inte mindre än 19 olika kvalitéer. Något som tydligt indikerar att de 

teoretiska åsikterna om att ledarskapet kräver många olika kompetenser för att klara de 

konstant skiftande arbetsuppgifterna stämmer väl överens med butikcheferna vi observerat, 

då var och en av dem har nämnt förmågan att kunna utföra många olika saker, helst 

samtidigt, som en viktig kunskap för ledare idag. Tengblad (2012) tar i sin tur upp 10 

påståenden om vad som karaktäriserar ledare och menar att ett mångfacetterat arbete, och 

förmågan att hantera detta är oundvikligt för dagens ledare, och något som mer eller mindre 

krävs och förväntas av dem. Johans åsikter går hand i hand med Tengblads, och han går till 

och med så långt och menar att denna egenskap kan till och med vara den viktigaste 

egenskapen man kan ha som butikschef. Vilket också vi håller med om, och anser vara ett av 

de största kännetecknen för det vardagsnära ledarskapet i detaljhandeln.  

En annan aspekt som är väldigt tydlig utifrån den empiriska insamlingen är längden på 

aktiviteterna och den slående likheten som finns mellan butikscheferna. Det är nämligen så 

att majoriteten av butikschefernas aktiviteter varade i mindre än 10 minuter.  

I butik A, B och C uppgår exempelvis dessa aktiviteter till 75 %, 74 %, respektive 73 % av de 

båda dagarnas aktiviteter, medans butik D har en något lägre procentsats på 63 %.  

En iakttagelse som går helt i linje med Schmidt Thurow och Ås Fritz (2011) bok ”Ledarskap i 

butik”, där de framhäver att butiksledarskapet består av en mängd kortare aktiviteter. 

Denna norm av kortare aktiveter är ytterligare ett argument till diskussionen ovan om varför 

en butikschef hinner med så pass många aktiviteter under en ”vanlig” arbetsdag.  

Ytterligare en detalj som särskilt observerats under dessa dagar är butikschefernas goda 

kännedom om butikens olika arbetsuppgifter. Att de är bekväma i sin arbetsroll oavsett vart i 

butiken de för tillfället befinner sig eller vilken arbetsuppgift de för tillfället sysslar med. 

Oavsett om de är på kontoret, på lagret eller i butiken tillsammans med medarbetarna.  

Att ha god kännedom om alla arbetsuppgifter anses vara en förutsättning för att lyckas som 

butikschef i en mindre butik, då butiken ofta har ett fåtal anställda och inte så stor 

bemanning per dag. Förväntningarna och kraven blir därför större på butikschefen att kunna 

”hoppa in” där det behövs och att kunna utföra det som krävs.  

En chef som denna goda kännedom om butiken tydligt observerats hos, är Johan, butikschef 

för butik A. Som under en kortare period var på kontoret och hanterade lönefrågor, på lagret 



58 
 

och packade upp varor och i butiken assisterade kunder, samt att han hela tiden såg till att 

vara tillgänglig för sina kollegor. Denna förmåga att som chef kunna sätta sig in i företagets 

olika avdelningar och dess arbetsuppgifter samt ha löpande kontakt med sina anställda är 

enligt Holmberg och Tyrstrup (2010) och Martin (2007) ett av de största kännetecknen för 

det vardagsnära ledarskapet. Ett kännetecken som även kan ses hos Anna, vid butik D, som 

under dagarna har en kontinuerlig kontakt med sina anställda, samt att hon periodvis av 

dagarna är ensam i butiken, något som fordrar att hon kan utföra butikens alla olika 

arbetsuppgifter. Vilket mer eller mindre likställer hennes jobb med forskarnas definition av 

ett vardagsnära arbete. En åsikt som även en av Annas anställda delar, när hon säger att 

Anna dagligen håller i, och ser till att det vardagliga arbetet fungerar.  

Andersson, m fl (2013) och Wickelgren, m fl (2012) tar även de i sina studier upp vad de 

menar med ett vardagsnära arbete, men är lite mer specifika gällande det vardagsnära 

ledarskapet då deras studier fokuserar på ledarskap inom butiksmiljö. Trots det är de, precis 

som oss, av åsikten att en löpande kontakt med de anställda och ett brett kunnande om 

butikens olika aktiviteter är de mest framstående kännetecknen för ett vardagsnära 

ledarskap inom detaljhandeln.  

Det vardagsnära ledarskapet kännetecknas även av att butikschefer vistas mycket ute i 

butiken och åtar sig uppgifter som att packa upp varor eller stå i kassan. Dessa påståenden, 

att en butikschefs arbete är mångfacetterat samt att butikscheferna spenderar mycket tid i 

butik, stöds av den insamlade empirin. Där de tidigare presenterade cirkeldiagrammen (figur 

4) tydligt påvisar att samtliga studerade butikschefer spenderar majoriteten av sin arbetstid 

ute i butiken, vilket även inkluderar kassan.  Butikschefen för butik C, Vera, och butikschefen 

för butik D, Anna, spenderar faktiskt så mycket som 86 %, respektive, 83 % av sina två dagar 

ute i butiken. Hos Gunnel, vid butik B, och Johan, vid butik A, är siffrorna något lägre, men 

ändå med klar majoritet för butiksarbetet, 69 %, respektive 57 %. Siffor som klargör att 

mycket tid spenderad i verksamheten kännetecknar ledarskapet i detaljhandeln. 

Observationen att majoriteten av butikschefernas tid spenderas i butiken är ett mönster som 

förmodligen Ekman (2003) uppskattar. Han är nämligen en stark förespråkare till att chefer 

ska sitta så lite som möjligt ”instängda på sina kontor”, och istället aktivt delta i det dagliga 

arbetet. Något alla butikschefer i denna studie i allra högsta grad praktiserar, då ingen av 
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dem sitter på kontoret bara för att sitta, utan endast är på kontoret då de faktiskt har en 

administrativ uppgift att ta sig an. Ur detta går det ställa sig frågan om det omfattande 

operativa arbetet påverkar butikschefernas ledarskap. Vi är av åsikten att det kan ha en viss 

påverkan då linjen mellan chefsrollen och ”en i gänget” rollen kan suddas ut. Men som det 

framgår ur de gjorda observationerna så påverkas ledarskapet bara positivt av de goda 

relationerna som det operativa arbetet medför.  I de butikerna som observerats så är 

personalen medvetna om vem som är chef och butikschefernas ledarskap präglas av 

butiksmiljön och de mindre formella samtalen som man har med medarbetarna.  

Ur empirin görs det emellertid tydligt att Johan är den butikschef som tillbringar minst ute i 

butiken. Johan är dock av Ekmans (2003) åsikt och säger att han inte sitter på kontoret mer 

än vad han behöver utan bara är där då han har något att göra. Johans spenderade tid på 

kontoret känns dock efter de genomförda observationerna som logiskt med tanke på 

butikens storlek, både vad gäller den generella storleken och sortimentet. Den kanske 

största anledningen till att Johan däremot är mer på kontoret än sina butikschefskollegor (31 

% gentemot 19 % vid butik B, 16 % vid butik D och 11 % vid butik C) är antalet anställda i 

butiken och det större administrativa ansvaret som medföljer. Vilket är en tydlig indikation 

på att butikers storlek i allra högsta grad påverkar det vardagsnära ledarskapet. Då Johan får 

anpassa och prioritera var han ska spendera sin tid på ett helt annat sätt än de andra 

butikscheferna i studien.   

Då butik C och butik D (som nämnt i metoden) är relativt mindre och har färre anställda än 

både butik A och B, och ofta bara är två stycken anställda om dagen, så finns det varken 

möjlighet eller tid för Anna eller Vera att sitta på kontoret någon längre period. Detta kan 

jämföras med butik A, och Johan, där de minst är mellan sju och åtta anställda per dag, 

något som ger honom mer tid att sitta med administrativa uppgifter. Något som återigen 

påvisar påverkansgraden av butikernas storlek och den inverkan det har på ledarskapet.  

För Johan har närmare 50 % mer administrativa uppgifter än de andra butikscheferna, och 

lägger till exempel mer tid på att gå igenom och godkänna scheman. Samt att han vid mer än 

ett tillfälle behöver ringa in extrapersonal för att lösa kommande personalbrister.  

Något som däremot noterats i de andra mindre butikerna är att de på grund av storleken blir 

tvungna att utföra vissa administrativa uppgifter på stående fot, och Vera blir exempelvis 
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tvungen att prata med en leverantör i butiken då hon vid detta tillfälle är ensam. Även detta 

är ett tydligt tecken på att butikens storlek påverkar det dagliga arbetet för butikscheferna i 

studien, och därmed resultatet av den empiriska insamlingen. För i allmänhet kanske inte 

deras arbete ser ut och skilja sig åt, men om man tittar mer detaljerat så ser man tecken på 

storlekens betydelse både vid uppgiftsfördelningen men även var butikschefen lägger sin tid. 

Som nämnt tidigare så anser både Andersson, m fl (2013) samt Wickelgren, m fl (2012) att 

en butikschef ska kunna göra allt inom butikens fyra väggar, vilket inkluderar allt ifrån att 

sköta löner och stå i kassan till att ta emot och packa upp nya leveranser på lagret. Vad gäller 

just lagerarbete så finns det även här ett tydligt mönster mellan butikerna, där 

butikscheferna för de två större butikerna, butik A och B, lägger mer tid på lagret än de 

butikscheferna vid butik C och D. Något som även detta med största sannolikhet beror på 

butikens storlek, då de båda större butikerna fått betydligt mer varor än de andra, något 

som lett till att Gunnel och Johan hjälpt till med uppackningen. Hos Vera och Anna har 

butikerna däremot fått färre varor, och det som kommit har tagits emot och packats upp i 

butiken. Vilket föranlett att det inte funnits behov av att tillbringa någon längre tid på lagret, 

något som också det påverkat det dagliga ledarskapsarbetet.  

Det går även koppla det empiriska materialet och de mångfacetterade förmågor som 

uppmärksammats till Fiedlers (1967) situationsanpassade ledarskap, vilket ger stöd i att det 

är en förmåga som krävs för att hantera de många olika uppgifter som fordras av en 

butikschef. Speciellt till modellens andra egenskap om att uppgiftens karaktär avgör det 

dagliga ledarskapet. Något som är ett ytterligare bevis för att en butikschef ska kunna 

hantera en rad varierande arbetsuppgifter. Vilket också är påtagligt i vår observation då det 

varit tydligt att butikscheferna anpassat och förändrat sitt ledarskap angående dessa 

varierande uppgifter beroende på vem de interagerat med och vart interaktionen skett.  

Att olika situationer kräver olika slags ledarskap är även enligt Andersson, m fl (2013) en 

viktig insikt alla ledare bör ha med sig, en insikt som även cheferna i denna studie besitter 

(även om de aldrig säger de rakt ut). För det har under observationen noterats tydliga 

exempel av detta, och ett av dessa exempel kommer från Vera då det är uppenbart att hon 

skiftar ledarstil beroende på vem hon tilltalar och vad arbetsuppgifterna gäller.  

Under observationsdagarna har de i butik C nämligen en praktikant, och det syns tydligt att 
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Vera har en tydligare och mer bestämd ledarstil mot denna än mot sin övriga personal. 

Denna anpassning är också tydlig hos Johan då även han skiftar ledarstil emellan sina 

anställda, exempelvis om han pratar med en långvarig anställd ur ledningsgruppen eller en 

relativt nyanställd.  

5.3 Kommunikation och relation 

Andersson, m fl, skriver i boken om butiksledning från 2013 att ”Ledarskap är en social 

påverkansprocess som handlar om att vägleda, strukturera och/eller möjligöra beteenden, 

aktiviteter och/eller relationer för att uppnå gemensamma mål”. Tillsammans med Schmdit 

Thurow och Ås Fritz (2011) betonar de vidare att relationerna och den sociala förmågan 

tillsammans med förmågan att kommunicera, utan tvekan är de två viktigaste 

komponenterna i ett butiksledarskap. Fastställanden som även stärks av observationerna i 

denna studie, och som är att anses som ytterst viktiga särdrag för det vardagsnära ledarskap 

inom detaljhandeln.  

Bland annat så betonar Gunnel att de kanske de viktigaste egenskaperna för en bra 

butikschef är att förmågan att kunna lyssna och prata med sina anställda.  

Vidare blir det i de genomförda observationerna även snabbt tydligt att det förekommer en 

god relation mellan butikscheferna och dess anställda i alla observerade butiker.  

Detta är emellertid speciellt påtagligt i de två mindre observationsplatserna (butik C och D), 

där de bara är tre anställda per butik. Detta beror främst på att butikscheferna i dessa 

butiker kan på grund av butikens storlek spendera mest tid i butiken (se figur 4) och därför 

jobba närmast sina anställda. En positiv utgång av ledarskapet som direkt kan härledas till 

butikens storlek.   

Att det sedan är dessa två chefer som får de närmaste relationerna med de anställda går helt 

i linje med Ekmans (2003) uttalande om att cheferna ska vistas så mycket som möjligt bland 

personalen, och att det är genom regelbunden kommunikation som cheferna lär känna sina 

medarbetare på ett djupare plan, både yrkesmässigt och privat. Något som såväl Andersson, 

m fl (2013) och Holmberg och Tyrstrup (2010) samt Wickelgren, m fl (2012) håller med om. 

Men även Sveningsson och Alvesson (2010) stärker den insamlade empirin om att bygga och 

utveckla relationer genom kommunikation. Att kommunikation är viktig för att utveckla 

relationen syns exempelvis väldigt väl i butik D, där relationen emellan medarbetare och 
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anställd är väldigt god. Butikschefen Anna säger de uppnått detta på grund av att hon 

använder sig av rak och öppen kommunikation med sina medarbetare, samt att den goda 

relationen till stor del beror på butikens mindre storlek, då den yrkesmässiga och privata 

relationen går hand i hand.  

Detta sista påstående, att den goda relationen beror på en rak och öppen kommunikation, 

tror även vi har ett väldigt stort inflytande på relationerna och ledarskapet inom 

detaljhandeln i allmänhet. Då Johan och Gunnel även dem använts sig av rak och öppen 

kommunikation, men där de på grund av att deras butiker är tämligen större inte får en lika 

familjär stämning. Däremot anser vissa forskare att butikschefer ska se upp med att få för 

familjär stämning och bli för bra kompisar med sina anställda.  

Åsikten av att butikschefens ledarroll blir lidande ifall de har en för närstående relation till de 

anställda (Frisk m fl., 2005; Schmidt Thurow & Ås Fritz, 2011), är en problematik som varken 

det empiriska materialet, vi som författare eller Kotter (1990) håller med om. Då han i likhet 

med det som noterats i de observerade butikerna anser att det är de goda relationerna som 

är avgörande för ledarskapet. För butikscheferna i studien, har såvitt det kunnat ses, inte 

haft något problem med att skilja på sin roll som chef eller kompis. Anställda vid butik C och 

D (som på grund av butikens mindre storlek ändå är de som har närmast relation med sina 

chefer) verifierar denna upplevda uppfattning när de poängterar att de trots en nära relation 

med butikscheferna ändå vet vem som bestämmer och som i slutändan är chef. Vilket är en 

indikation på att det även i mindre butiker går att vara kompisar med sina anställda utan att 

det påverkar ledarskapet i en negativ utsträckning. En anställd vid butik C säger exempelvis 

följande ”Vi är en liten familj som jobbar här, men vi är samtidigt medvetna vem som är 

chef”.  

Ekman (2003) är dock även han skeptisk till att bli för bra kompis med de anställda och 

menar att ledare då kan ignorera vissa svåra och jobbigare beslut. Visserligen uppkommer 

det inget tillfälle under dessa observerade dagar som kräver ett jobbigare beslut från 

butikschefens sida. Men av de beteenden som iakttagits och de diskussioner som 

förekommit under den empiriska insamlingen så är vi ändå av åsikten att det visst går och 

kombinera en nära relation med en chefsroll. Något även Vera samtycker i, för hon säger 

nämligen att ”Man måste kunna visa vem som bestämmer även om man är kompisar”.  
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Vilket återigen pekar på att ett gott kamratskap är viktigt för ledarskapet i butiker, speciellt i 

mindre. Att vara ”kompis” med medarbetarna är till och med näst intill oundvikligt för 

butikschefer i mindre butiker, då de alltid arbetar tillsammans och nära sina anställda.  

Något som är ett kännetecken av det vardagsnära ledarskapet i mindre butiker kräver goda 

relationer och god kommunikation, vilket leder till att man oundvikligen utvecklar ett 

kamratskap med tiden, vare sig det är menat eller inte. 

Åsikten av att dessa roller går att kombinera är en uppfattning Wickelgren, m fl (2012) 

stödjer, och tycker precis som oss att den andra synen är gammalmodig och förlegad.  

De säger bland annat att ett gott kamratskap tillsammans med utövandet av ett vardagsnära 

ledarskap, inte bara utvecklar personalen, utan även ökar deras engagemang och 

ansvarstagande. En ökad ansvarskänsla som även enligt Andersson, m fl (2013) leder till ett 

ökat intresse för butikens välmående, vilket de menar är ett stort kännetecken för det 

vardagsnära ledarskapet. Denna höga ansvarskänsla och gemensamma intresse för butiken 

är även något som observerats under den empiriska insamlingen, och vad gäller detta 

intresse dem emellan så är upplevelsen, att majoriteten av de iakttagna anställda har ett 

genuint intresse för butikens välmående. Ett intresse som är ett framstående intresse för det 

vardagsnära ledarskapet.  

Denna upplevelse stärks också efter intervjuerna med butikscheferna, då samtliga 

butikschefer anser att det förekommer ett ömsesidigt intresse emellan dem och 

medarbetarna. Likaså är butikscheferna överrens om att alla deras anställda är engagerade 

och vill företagets bästa, men de är också medvetna om att det givetvis finns de anställda 

som är mer drivna än andra och därför har ett större intresse.  Denna observation 

tillsammans med utdrag från den teoretiska referensramen stärker ytterligare åsikten av att 

butikscheferna i denna studie använder sig av ett vardagsnära ledarskap. Speciellt då  

Ekman (2003) och Martin (2007) även de är av samma åsikt som Andersson, m fl (2013) och 

Wickelgren, m fl (2012) och anser lika oss, att ansvarstagande och engagerad personal är en 

av de viktigaste förutsättningarna för ett vardagsnära ledarskap. Vilket vi anser är en 

speciellt utmärkande egenskap inom detaljhandeln.  
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Andra kännetecken identifierade ur teorin för det vardagsnära ledarskapet är den 

kontinuerliga löpande kontakten mellan de anställda och butikschefen och småpratets 

betydelse i dessa löpande interaktioner (Andersson m fl., 2013; Wickelgren m fl., 2012; 

Ekman 2003). Ekman (2003) menar exempelvis att majoriteten av alla beslut som fattas, 

fattas i det dagliga småpratet, oavsett om det är vid formella eller mindre formella tillfällen. 

En åsikt som utan svårighet kunnat verifierats under den empiriska undersökningen då 

samtliga butikschefer i studien fattat majoriteten av sina beslut under den dagligt löpande 

interaktionen.  

Hos Johan i butik A observeras det bland annat att han under båda dagarnas mindre formella 

tillfällen, fikarasterna i detta fall, ser till att prata med de anställda. Där han med en 

skämtsam jargong blandar butiksrelaterade ämnen med privata, och på det sättet kan få 

medarbetarnas uppfattningar om saker och ting utan att framstå som en formell chef.  

När Johan interagerar i dessa mindre formella tillfällena så bygger han relationerna med 

medarbetarna genom att inkludera dem i sitt ledarskap. För det är tydligt att han tar till sig 

och utnyttjar informationen från detta mindre formella småprat i sitt ledarskap, vilket 

ytterligare stärker Ekmans tidigare nämnda åsikt om småpratets kraftiga inverkan på det 

dagliga ledarskapet. En åsikt som tillsammans med den insamlade empirin leder oss till 

uppfattningen att ett kontinuerligt småprat är nödvändigt för ett lyckat vardagsnära 

ledarskap i butiksmiljön. För i butiksmiljön är det viktigt att ta de informella tillfällena i akt då 

det inte hinns med några långvariga möten, något som inte heller bygger relationerna. 

Även Kotter (1990) är inne på betydelsen av att ledaren deltar i de mer informella 

aktiviteterna. Han menar att chefer som deltar i mindre formella aktiviteter tillsammans med 

sina anställda samt stundtals pratar med dem på ett mer skämtsamt sätt har lättare för att 

bli accepterade av sina medarbetare. Acceptansen av ledaren är även något Tengblad (2012)  

tar upp i sin bok om ledarskap, där han menar att symboliken i att chefen spenderar mest tid 

på och i verksamheten är en av de viktigare delarna i att bli accepterad av sina medarbetare. 

Det är tydligt i alla observerade butiker att butikschefen tar sig tid till att delta i mindre 

formella dialoger, och ett bra exempel kommer ifrån butik C, där Vera är butikschef. Hon är 

kanske den butikschef som känns mest ”accepterad” och ”som en i gänget”, vilket med 

största sannolikhet beror på att hon ständigt deltar i de informella interaktionerna samt är 
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den av de anställda som arbetar flesta timmar och lägger ner mest tid i butiken. Vera säger 

att anledningen till att hon lägger ner så mycket tid på sitt arbete (förutom viljan att de ska 

gå bra för butiken) är för att hon vill att de anställda ska se henne som en förebild. Något 

som det upplevs hon också lyckas med, då en av hennes medarbetare säger att hon ser Vera 

som en ”extra-mamma”, vilket i allra högsta grad är att anse som en förebild.  

Tarabishy, m fl, identifierar också i en studie från 2005 att en ledare bör ses som en förebild 

för att kunna påverka sina anställda, och även om forskarna har rätt i viss utsträckning så 

delas inte deras åsikt fullt ut. Uppfattningen är istället att ledare visst kan påverka anställda 

utan att behöva vara förebild, men att emellertid omfattningen av påverkansmöjligheten 

kan vara mindre. Däremot blir det svårt att utöva någon form av ledarskap om man inte är 

accepterad överhuvudtaget. Samtliga butikschefer i studien har dock haft stor 

påverkansmöjlighet mot sina medarbetare vilket indikerar att de ses (i alla fall av ett antal 

anställda) som förebilder. Att det kan uppstå problem med ledarskapsutövandet om man 

inte är accepterad är även något Fiedler (1967) belyser i sin modell om det 

situationsanpassade ledarskapet.  

Modellens första och tredje egenskaper behandlar förhållandet mellan ledare och 

medarbetare, respektive vilket makt ledaren har och hur de påverkar ledarskapssituationen. 

Dessa båda beror i grund och botten på acceptansen av ledaren, som i sin tur beror på 

relationerna de emellan. Det har dock inte observerats något problem gällande ledarskapet 

orsakat av brist på acceptans från medarbetarna mot butikscheferna. Däremot har det 

uppmärksammats ett flertal olika tillfällen vid samtliga butiker, där butikschefen kunnat 

utöva sin makt på ett bra sätt mycket tack vare de goda relationerna de har mellan varandra. 

De goda relationerna har i dessa fall varit positiva fördelar för det dagliga ledarskapet.  

Vilket återigen antyder att relationen mellan medarbetare och chef är en av, om inte den, 

viktigaste aspekten när det handlar om att påverka och utöva sitt ledarskap (Andersson m fl., 

2013).  Något som också har identifierats i de observerade butikerna i vår studie, då 

ledarskapet och dess utövande till stor del präglas av de goda relationerna som finns i 

mindre butiker. En åsikt som såväl Andersson, m fl (2013) och Sveningsson och Alvesson 

(2010) delar, då de tydligt håller relationerna med medarbetarna som en av de viktigaste 

förutsättningarna för ledarskapet.  
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Att relationerna till medarbetarna är en väldigt viktig del för butiken och dess framgång 

(Andersson m fl., 2013; Schmidt Thurow & Ås Fritz, 2010; Sveningsson & Alvesson, 2010; 

Wickelgren m fl., 2012) syns tydligt i butikschefernas observerade beteenden. Samtliga av 

dem är nämligen noga med att vårda sina relationer genom att se till och bibehålla en daglig 

interaktion med de anställda. Under empiriinsamlingen var det mycket tydligt att 

butikscheferna hade som vana att prata med de anställda så fort de inte genomförde 

aktiviteter på egen hand eller assisterade kunder. Något som antyder att butikscheferna 

själva är medvetna om relationens betydelse för ledarskapets, samt butikens, framgång.   

För att se hur stor del av butikschefernas tid som spenderas på varje interaktionsgrupp (som 

är anställda, kunder, leverantörer och övriga, samt egna aktiviteter) så konstruerades efter 

genomförd observation figur 5, som presenterades i empirin. Figuren behandlar alltså vilka 

olika interaktionsgrupper en butikschef eventuellt interagerar med under en dag, samt tiden 

de spenderar på egen hand. Som det framgick av figuren i empirin så spenderar majoriteten 

av butikscheferna en ansenlig del av sin arbetstid på kunder samt på egen hand. Butik A och 

B särskiljer sig dock från både varandra såväl som mot de övriga två butikerna.  

Butik A skiljer sig av den anledningen att Johan har markant mindre kundinteraktion än de 

andra tre butikerna, vilket å andra sidan bara är logiskt då han var den butikschef som 

spenderade mest tid på kontoret (se återigen figur 4). Skillnaden är speciellt tydligt mot 

Gunnel i butik B, som har en betydligt högre kundinteraktion än de andra butikerna, 72 % 

gentemot butik A:s 25 %, butik C:s 37 % och butik D:s 36 %. Varför skillnaden är så markant 

mot Johan har vi som sagt nämnt ovan, men varför är skillnaden så stor gentemot Vera och 

Anna? För dessa två butikschefer spenderar ändå betydligt mer tid ute i butiken som säljare 

(79 % och 73 % jämfört med 39 %) än vad Gunnel gör. För detta kan ju verka som väldigt stor 

skillnad, något det visserligen också är, men det finns faktiskt förklarliga skäl till detta. Till 

skillnad från observationerna hos butik C och D så genomfördes observationen hos Gunnel 

strax efter löning, vilket gav ett betydligt större kundflöde, samt att Gunnel arbetar i en 

bransch där kundinteraktionerna går relativt fort.  

Även aspekter som att observationen hos butik B sammanföll med butikens årliga stora rea, 

medans det vid de andra butikerna inte var någon speciell ”rea-kampanj”, har också en stor 

inverkan. Lägg ytterligare till det faktum att det under observationerna med butik C och D 
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var mer eller mindre snöstorm samt väldigt kallt och därför ett betydligt lugnare tempo i 

butikerna. På grund av dessa omständigheter bör inte längre resultatet verka lika förvånande 

som det kanske initialt gjorde.  

När det gäller interaktionen med de anställda så sticker även här en av butikscheferna ut,  

i detta fall är det Johan, butikschef vid butik A. Han är den som har överlägset mest 

aktiviteter med sina anställda (33 % kontra 15 %, 14 % och 12 %). Vilket kan tyckas vara 

märkligt, då han samtidigt är den chef som spenderar minst faktiskt tid med de anställda (se 

även här figur 4). Detta gör det relevant att ställa frågan vad detta kan bero på?  

Den största identifierade anledningen till denna stora skillnad är framförallt för att butik B, C 

och D har färre anställda än butik A. Vilket gör att det helt enkelt finns mindre antal anställda 

att dagligen interagera med. Ett annat skäl till denna skillnad är att de övriga butikerna, 

istället för att interagerat med de anställda, i en högre grad aktiverat sig på egen hand (butik 

B har däremot istället aktiverat sig med kunderna). Detta har dock med den första anledning 

(de färre antal anställda) att göra, då mindre antal anställda av förklarliga skäl leder till mer 

självständiga aktiviteter och arbetsuppgifter. Vilket förklarar butik C och D:s högre 

självständiga arbete i figur 5. 

Figuren stärker ytterligare tesen av att butikscheferna i studien använder sig av ett 

vardagsnära ledarskap. Framförallt då den återigen empiriskt bevisar att cheferna har en 

löpande kontakt med de anställda, klarar att göra saker på egen hand samt även tar sig tid 

att assistera kunder ute i butiken. Något som alla tre är starka kännetecken för ett bra 

vardagsnära ledarskap (Holmberg & Tyrstrup, 2010; Martin, 2007) inom detaljhandeln 

(Andersson m fl., 2013; Wickelgren m fl., 2012). 

5.4 Snabba beslut 

Ett annat starkt kännetecken för det vardagsnära ledarskapet är att cheferna har en förmåga 

att kunna ”ha många bollar i luften” och ta snabba beslut (Tengblad, 2012), något speciellt 

påtagligt inom detaljhandeln (Andersson m fl., 2013). Holmberg och Tyrstrup (2010) menar 

att några av de mest väsentliga aspekterna inom det vardagsnära ledarskapet är att kunna ta 

snabba improviserade beslut eftersom i förväg gjorda planer ofta behöver förkastas. Detta är 

något som syns tydligt i de observerade butikerna, då butikscheferna flera gånger per dag 

behövt ta snabba beslut och omprioritera eller anpassa sina tänkta arbetsuppgifter.  
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Hos Anna i butik D, har det till exempel observerats ett flertal olika tillfällen där hon tagit 

medvetna improviserade beslut om att omprioritera och förändra sin i förväg gjorda 

informationslapp, som hon som bekant alltid satte upp vid kassan. Bland annat så fick hon 

en av mornarna nytt skyltmaterial till deras nyrenoverade avdelningar tillsammans med 

deras varuleverans. Då butiken väntat på denna leverans under en tid gjorde hon detta till 

sin högsta prioritet, vilket också gjorde att den planering hon hade skrivit på 

informationslappen innan öppning raserades. Något som ytterligare stärker Tengblads 

(2012) mening om att dagens ledare ständigt behöver omvärdera och omprioritera sina 

beslut. Två andra tillfällen som också de indikerar att Anna är bekväm i att omprioritera och 

ta snabba beslut är när hon en av dagarna släpper det hon gör för stunden och ringer ett 

samtal till stadens andra butik. Vilket hon gör för att en av hennes medarbetare gör henne 

varse om att exponeringsmaterialet är slut i butiken. Den andra situationen är när Anna ser 

möjligheten i att prata med samtliga av sina medarbetare, när den som är ledig kommer in i 

butiken. På grund av att det är lugnt i butiken och inga kunder inne för tillfället tar hon då 

tillfället i akt att prata med dem om butiksrelaterade aspekter som hon annars varit tvungen 

att förmedla på annat sätt.  

Även hos Johan vid butik A går det utan svårighet att observera förmågan att ta snabba 

beslut. Han har under dagarna flera gånger släppt det han gör för stunden när nya saker som 

just då förefallit vara viktigare behöver åtgärdas. Bland annat så säger Johan under intervjun 

att det gäller att vara flexibel som butikschef, att man inte ska vara för låst vid det man gör, 

något som även identifieras hos Gunnel som vid ett flertal tillfällen får hoppa in i kassan när 

det blir mycket att göra. Denna förmåga att hantera oförbereda företeelser ses även i 

Tengblads (2012) ledarskapsforskning, där han framhäver att det är viktigare att kunna 

bemästra de oväntade händelserna och vara just flexibel, än att vara enbart en skicklig 

strateg. Ett tydligt exempel på att Johan också praktiserar denna åsikt är när det uppstår ett 

problem med en före detta anställd, vilket tvingar honom att ta ett snabbt beslut som 

omkastar hans initiala plan i och med att han omgående behöver ringa till koncernens HR-

avdelning.  

Detta observerade beteende stärker ytterligare den teoretiska referensramen om att 

ledarskapet är hektiskt, föränderligt med lite tid för planering (Carlson, 1951; Hales, 1986; 

Kotter, 1990; Sveningsson & Alvesson, 2010). Ett uppmärksammat tillfälle under 
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observationen när detta är ytterst påtagligt är när Johan en av dagarna avbryter sin 

förberedelse av avdelningsflytten för att avhjälpa en kollega med en tvivelaktig reklamation, 

allt för att försöka hålla kunden nöjd. Något som får Johan att framstå som en chef som är 

bekväm med att ta snabba beslut på ”stående fot”, vilket sticker ut som ett väldigt tydligt 

exempel av det som Ekman (2003) redogör för, nämligen att chefer fattar sina beslut i den 

dagliga kommunikationen, utan någon längre betänketid. Att ta snabba beslut och 

omprioritera sina i förväg gjorda planeringar är något av att ett måste i mindre butiker då 

det alltid kommer uppstå något oförutsett. I större butiker däremot är det inte lika ofta 

förekommande då butikschefen med största sannolikhet är mer på kontoret och kan arbeta 

mer strategiskt efter sin planering. Så de observerade butikernas storlek påverkar resultatet 

av den insamlande empirin då de snabba beslutet är speciellt viktiga i mindre butiker. 

Ytterligare data från den empiriska insamlingen som stärker det teoretiska materialet är 

figur 6. Figuren lägger fokus på att identifiera vem det är som tar initiativ för dagens 

registrerade aktiviteter, chefen eller medarbetarna, samt hur mycket det är som är 

schemalagt. Anledningen till att denna figur anses stärka den presenterade teorin är 

framförallt för att det utifrån tabellen blir väldigt tydligt att butikscheferna under dessa 

arbetsdagar fattar mängder av snabba beslut angående en rad olika saker, istället för att 

vänta på att medarbetarna ska komma till dem. En slutledning som dras då det är chefen 

som tar de flesta initiativen till de dagliga aktiviteterna, och även detta observerade 

beteende stärker Ekmans (2003) tidigare påståenden. 

Då det ur empirin tydliggjorts att en butikschefs dagliga situationer är högst varierande samt 

att dessa skiftande situationer kräver många olika snabba beslut så passar Fiedlers (1967) 

ledarskapsmodell angående det situationsanpassade ledarskapet in även här. Han påpekar i 

likhet med Gill (2011), att det är de varierande faktorerna samt vilka individer inom de  

olika situationerna som avgör hur ledaren ska agera och vilka beslut denne ska ta.  

Denna åsikt att det inte finns ett enda optimalt sätt att leda på (Thorsvik & Jacobsen, 2009), 

och att ledaren måste variera sitt ledarskap är alltså något som också framkommit ur 

observationerna. Då alla butikschefer i studien varierat sitt sätt att agera på efter de olika 

uppkomna situationerna, samt att de har tvingats variera sitt beslutsfattande ofta genom 

snabba beslut.    
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Detta anpassningskrav menar till exempel Gill (2011) är nödvändigt för att lyckas som ledare 

då han säger ”Successful and enduring leaders will use various styles according the the 

nature of the situation and the followers”. Ett citat som stämmer väl överrens på Johan då 

han ofta (på grund av de fler antal anställda) tvingas anpassa sig och sina beslut efter både 

situationer och medarbetare.  

5.5 Summering av Analys 

Det har under analysen av varje centralt begrepp (mångfacetterat arbete, kommunikation & 

relation och snabba beslut) varit väldigt påtagligt att dessa tre egenskaper inom det 

vardagsnära ledarskapet genomsyrar samtliga butikschefers arbete, och är de mest 

framstående kännetecknen av ett vardagsnära ledarskap inom detaljhandeln.  

Det har observerats i den dagliga kommunikationen och interaktionen att dessa tre 

egenskaper påverkar både butikschefens agerande såväl som dagens utformning. Det har 

exempelvis vid ett flertal gånger under observationerna uppdagats att dessa tre begrepp 

samverkar och interagerar med varandra, under alla dagens uppgifter och sysslor. Ingen av 

dem står för sig själv eller existerar helt på egen hand.  

Ett tydligt exempel på att alla begreppen har inverkan och samspelar med varandra, är ett 

exempel från butik D, och Anna. Under en av eftermiddagarna så assisterar hon fyra stycken 

kunder samtidigt, såväl i butiken som i kassan. Parallellt med att hon jämte detta även har en 

kontinuerlig dialog om både kunderna och deras produkter samt butikens nuvarande och 

framtida situation med sin medarbetare. Denna period är enligt oss författare ett tydligt 

exempel på ett vardagsnära arbete och ledarskap i praktiken och definierar på ett bra sätt 

hur ett vardagsnära ledarskap i butiksverksamheten ser ut. Det är också ett bra exempel på 

ett tillfälle då tre centrala begreppen i studien är nära sammankopplade. Eftersom det 

utifrån detta exempel är tydligt att Anna har ett mångfacetterat arbete, som kräver många 

snabba beslut. Beslut som till största delen fattas i den dagliga kommunikationen, och för att 

kommunikationen om dessa snabba beslut i det mångfacetterade arbetet ska fungera, krävs 

det också en god relation (Andersson m fl., 2013; Ekman, 2003; Wickelgren m fl., 2012) 

Kombinationen av denna specifika iakttagelse tillsammans med den generella uppfattningen 

av butikschefernas arbete har lett oss fram till denna modell. Där syftet är att påvisa det 

direkta samband de tre centrala begreppen har med både varandra, som såväl till det 
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vardagsnära ledarskapet i helhet. För det är helt uppenbart efter genomförd analys att de 

tre begreppen ligger så pass nära varandra att de inte går att undersökas var för sig, eller att 

de i praktiken ej heller går att ses som fristående egenskaper i det vardagsnära 

ledarskapsutövandet.  

 

 

 

 

Teoretiskt belägg för att dessa åsikter, samt att de tre begreppens nära påverkan av 

varandra finns i den genomgångna teorin. Butikscheferna i denna studie har visat snabb 

förståelse för komplexa och varierande arbetsuppgifter, haft en mycket god 

kommunikationsförmåga, varit goda lyssnare samt öppna och flexibla för förändringar. 

Egenskaper som även Karlöf (2006) anser vara beroende av varandra.  

Att dessa egenskaper även är högst relevanta för butikschefer och dess ledarskap syns även i 

Wickelgrens, m fl, rapport från 2012, något som citatet på sida 13 i den teoretiska 

referensramen ytterligare stärker.  

Dessa forskare har också tagit fram sex olika karaktärsdrag som kännetecknar ledarskapet 

inom butiksverksamheten (se sida 11). Karaktärsdrag som även dessa stödjer den generella 

åsikten av den empiriska insamlingen, som är att butiksledarskap i mindre butiker är ett 

mångfacetterat yrke som kräver att du har förmågan att hantera oförutsedda händelser och 

Mångfacetterat 
Arbete 

Kommunikation 
och Relation 

Snabba beslut 

Vardagsnära 
Ledarskap 

Figur 8. Egen modell för de centrala begreppens ömsesidiga påverkan (2013) 



72 
 

fatta snabba beslut, vilket du gör bäst genom att ha god kommunikationsförmåga samt att 

lära känna din personal (Andersson m fl., 2013). 

Fem av dessa sex karakteristiska punkter kan kopplas till ovanstående sammanfattade 

modell och centrala begrepp. Punkt 1 och 4 kan båda härledas till den mångfacetterade 

delen av butikschefernas arbete. I och med att de båda punkterna på ett bra sätt sätter 

fingret på att det ständigt förekommer varierande uppgifter under en butikschef  

vardag, samt att de konstant har höga krav på sig både ovanifrån och underifrån.  

Punkt 6 kan direkt kopplas till den mer relation – och kommunikationskrävande egenskapen 

av arbetet. Då det rent emotionellt är känslomässigt krävande att bygga och bibehålla 

relationer och hantera kommunikativa problem på arbetsplatsen. Punkt 2 och 5 kan i sin tur 

direkt hänvisas till egenskapen att ta snabba beslut. Framförallt av den orsaken att, (precis 

som punkterna tar upp) att de observerade butikscheferna i denna studie varit tvungna att 

hantera oväntade händelser och ofta fått förändra sin initiala dagsplanering.  

Den tredje punkten från Anderssons, m fl (2013) karaktärsdrag om butiksledarskap  

(att butikschefer arbetar i högt tempo under långa dagar) kan inte placeras in under något av 

de centrala begreppen. Men är ändå en central aspekt av ledarskapet inom handeln. Då alla 

butikschefer i denna studie arbetat i ett högt tempo under långa dagar och samtliga 

observationsdagar, varit de anställda som arbetat flest timmar. En uppfattning Gunnel i butik 

B delar, när hon säger att man som butikschef måste vara beredd på att jobba hårt och 

mycket, framförallt för att det skickar rätt signaler, en symbolik även Tengblad belyser 

(2012).  

De viktigaste resultaten från tidigare studier om ledarskap i butik (Andersson m fl., 2013; 

Schmidt Thurow & Ås Fritz, 2011; Wickelgren m fl., 2012) har samtliga fokuserat på att lyfta 

fram kommunikation och relationen som butikledarskapets största grundpelare. De menar 

att dessa två aspekter väger tyngre än det stressiga och mångfacetterade arbete som ofta 

förekommer. Åsikter som även vi identifierat som några av de viktigaste observeringarna 

från vår studie. För det har under vissa stressigare perioder av observationen kunnat iakttas 

att butikschefernas positiva inställning och arbetsvilja till stor del påverkats och influerats av 

den goda relationen som präglat arbetsmiljön i samtliga fyra butiker, något som anses vara 

speciellt påtagligt i mindre butiker.   
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6. Slutsats 

Detta kapitel har för avseende att presentera studiens slutsatser. Att genom ett kort koncentrat 

illustrera de viktigaste resultaten från analysen och besvara studiens forskningsfråga och syfte. 

Avsnittet kommer även ge förslag på framtida forskning samt vilka praktiska implikationer som 

arbete kan medföra. 

6.1 Återkoppling mot forskningsfrågan 

Studien har haft utgångspunkt i forskningsfrågorna; ”Vad kännetecknar det vardagsnära 

ledarskapet i inom detaljhandeln?” samt ”Påverkas det vardagsnära ledarskapet av 

butiksstorlek, I så fall; på vilket sätt och varför?, och för att svara på dessa frågeställningar 

har ett flertal observationer genomförts hos ett antal butikschefer. Under observationerna 

har det identifierats att dessa butikschefer delar många liknande egenskaper och 

kompetenser. Det har även uppmärksammats tydliga mönster från de iakttagna 

arbetsdagarna, som tydliggör vad som kännetecknar ett vardagsnära ledarskap i butiksmiljö.  

Ett av dessa tydliga mönster som uppmärksammats är att butikscheferna har en god 

kännedom om butikens alla varierande arbetsuppgifter. Det är tydligt att de är trygga i sin 

arbetsroll och arbetsuppgift, oavsett om det är med kunder eller medarbetare, eller vart i 

butiken de spenderar sin tid. Något som efter den teoretiska genomgången i allra högsta 

grad stärker den empiriska uppfattningen av att butikscheferna i denna studie kontinuerligt 

praktiserar ett vardagsnära ledarskap i sina butiker.  

Ett annat upplevt beteende som även det stärker denna åsikt är att cheferna har en konstant 

löpande kommunikation och interaktion med sina medarbetare, något som också stärks i 

den presenterade empiriska datan. De är tydligt att det finns ett väldigt nära samarbete dem 

emellan, och att butikschefen vågar delegera ansvar till medarbetarna då de anser att de är 

engagerade och ansvarsfulla samt intresserade för företagets välmående. 

Det centrala begrepp som kanske överlag är det som minst omnämns i teorin är förmågan 

att ta snabba beslut. Istället nämns förmågan att hantera oväntade händelser. Dessa anser vi 

dock vara två väldigt närliggande egenskaper, då du i en oförberedd situation blir tvungen 

att ta en mängd snabba beslut, och som också är något som varit en tydlig företeelse under 

den empiriska insamlingen. 
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Detta observerade uppträdande, att cheferna kan butikens olika aktiviteter, kan ta snabba 

beslut, kan assistera kunder samt har förmågan att kommunicera med sina medarbetare är 

något ett flertal forskare även de framhäver som de största kännetecknen för ett 

vardagsnära ledarskap praktiserat i detaljhandeln. Något som visserligen också framkommit 

och stärkts av den empiriska insamlingen. Men dessa samtidigt har förgrenat sig och påvisat 

att det finns fler aspekter inom dessa begrepp som är minst lika viktiga för ledarskapets 

utgång (se figur 7).   

Ovanstående diskussion och genomförda studie har lett oss till ett slutligt svar på 

forskningsfrågan och syftet, (som var vilka kännetecken ett vardagsnära ledarskap 

praktiserat inom detaljhandeln har, samt hur butikstorleken har påverkat). Även reflektionen 

angående studiens sekundära syfte (den gemensamma relationen) kommer att besvaras.  

Dessa svar angående de främsta kännetecknen för ett vardagsnära ledarskap praktiserat i 

detaljhandeln är, kort sammanfattat, att chefen kan hantera butikens olika och föränderliga 

aktiviteter, samt genom en god relation och familjär stämning tillämpa en öppen 

kommunikation. Ett kännetecken vi tror har påverkats av butikernas mindre storlek, då det 

är lättare att identifiera detta om chefen är en av medarbetarna och kontinuerligt är med i 

den dagliga verksamheten. 

Ett annat starkt kännetecken som påträffats under studien är att cheferna är de som 

spenderar mest tid på och i butiken, vilket är en symbolik som på ett bra sätt illustrerar 

kännetecknen av ett praktiserat vardagsnära ledarskap i mindre butiker.  Vilket leder till att 

vi är av åsikten att butikscheferna, både gällande interaktion och relation är en av 

medarbetarna. 

Vad gäller butiksstorlekens påverkan på det vardagsnära ledarskapet så är det tydligt att 

butikens storlek i allra högsta grad påverkar ledarskapet och dess utövande. Det är bland 

annat uppenbart att butikschefer i mindre butiker, på grund av den mindre storleken och de 

färre anställda, använder de goda relationerna som hjälpmedel under vardagen för att leda 

sin personal, istället för att förlita sig på mer formella möten och konversationer. Vilket ses 

som ett av de allra största kännetecken för ett vardagsnära ledarskap utövat i mindre 

butiker.   
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6.2 Förslag till vidare forskning 

För framtida studier inom området kan vi tillsammans med Wickelgren, m fl (2012) 

rekommendera att göra ytterligare studier inom det vardagsnära ledarskapet, framförallt när 

det gäller ledarskapets påverkan på medarbetarnas beteenden. Då denna studie saknar 

detta perspektiv i och med att studien främst fokuserat på cheferna och deras beteende. 

Ytterligare rekommendationer för framtida forskning kan vara att lägga fokus på skillnader 

som kan förekomma i ledarskapet mellan butiker av olika ägandeform (Andersson m fl., 

2013). Vilket var en problematisering som även var vår initiala tanke, men som det av flera 

olika anledningar föll bort under processens gång. Men icke desto mindre fortsatt intressant 

inriktning för kommande studier.  

6.3 Praktiska implikationer  

Studiens syfte och resultat är inte bara en nyttig lärdom för butikscheferna själva,  

i och med att de blir mer medvetna om hur de dagligen bedriver sitt ledarskap.  

Utan det är även en värdefull insikt för andra både inom och runt omkring organisationen, 

samt detaljhandeln överlag, i och med att studien ger en ökad förståelse för butikschefernas 

vardagliga arbete och agerande. Något som kan leda till att butikschefer (både nuvarande 

och framtida) kan få en ökad förståelse och inblick för arbetet och vad det innebär att jobba 

som butikschef, både yrkesmässigt och privat. 

En annan praktisk lärdom som kan komma ur detta arbete (speciellt för butikschefer i 

mindre butiker) är lärdomen om att man måste vara trygg i sin roll som chef, och allt vad det 

innebär, om man vill bygga och bibehålla goda, nära relationer utan att det går ut över och 

försvårar ledarrollen. Det handlar alltså om att vara ”kompis” med sina anställda, men ändå 

vara medveten om vad detta kan ha för innebörd för det praktiska ledarskapsarbetet.  

Denna medvetenhet och säkerhetskänsla i din ledarroll som butikschef, tillsammans med 

användandet av löpande och öppen kommunikation, har efter denna studie identifierats 

som två av de mest framstående faktorerna för att skapa och stärka goda relationer.  

Studiens framtagna analysmodell kan också ge praktiska rekommendationer, både till 

kommande studier angående denna form av ledarskap, men även vad gäller det praktiska 

ledarskapsarbetet för nuvarande och aspirerande chefer. Modellen tar upp, illustrerar och 
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belyser det vardagsnära ledarskapets olika centrala delar, vilket gör att butikschefer som 

applicerar denna kan se vilka delar av butiksledarskapet som är mest relevanta att jobba 

med för att uppnå ett bra butiksledarskap. Modellen är därför relevant och högst användbar 

om man som ledare strävar efter att implementera ett vardagsnära ledarskap i sitt arbete.  

Även om modellen kanske är mest tillämpbar för butikschefer i mindre butiker inom 

detaljhandeln, så ser vi dock inget problem i att andra ledare eller chefer ska kunna använda 

modellen som ett vägledande verktyg för sitt praktiska ledarskapsarbete. För även om du 

inte utövar ett ”på pappret” vardagsnära ledarskap så kan du ändå som chef använda detta 

verktyg för att förbättra och utveckla de delar av ditt ledarskap som modellen fokuserar vid. 

Vi som författare anser att det vardagsnära ledarskapet är den optimala ledarstilen för 

mindre butiker, och anser därför att det finns stor användning för modellen. Både för 

blivande och nuvarande butikschefer, i och med att det är ett hjälpmedel i att förstå 

komplexiteten och mångfacetteringen bakom butikschefsyrket. Det framkommer även 

under slutsatsdiskussion att vi som strävande butikschefer själva kommer att ha denna 

modell i baktankarna i våra förhoppningsvis framtida karriärer som butikschefer. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Individuell reflektion Oscar Berntsson 

Metodkunskaper 

I upptakten av den här rapporten diskuterade jag och Sandra en himla många tänkbara 

fokusområden och eventuella problemformuleringar. Vi var dock snabbt överrens om att det 

var inom ledarskapsgenren som vi ville gå djupare inom, men det var inte lätt att bestämma 

sig för vilken infallsvinkel vi ville använda oss av. I början diskuterades allt ifrån ledarskap 

inom olika offentliga verksamheter till ledarskap inom ideella verksamheter.  

Men när vi verkligen tänkte till ordentligt så kom vi båda relativt snabbt fram till att det vi 

egentligen var intresserade av var butikschefsarbete. Främst beroende på vår bakgrund som 

studenter, då vi båda två närmast kommer ifrån att läsa butikschefsprogrammet på Skövde 

Högskola.  

När valet av intresseområde var klart börjades det diskuteras vilken relevant inriktning som 

kunde väljas, och innan vi till slut bestämde oss för studiens forskningsfråga så samlades det 

in en och gicks igenom omfattande material från en mängd olika teoretiska källor.  

Vilket gjordes för att säkerställa att vi skaffade oss en bra helhetsbild av området innan vi 

bestämde vilken undersökningsmetod som skulle användas. Under denna period av teoretisk 

insamling gicks det som sagt igenom en stor mängd teori, men efter en hel del kritisk 

granskning tycker jag ändå att vi valt en tillräckligt koncentrerad referensram utefter vår 

valda frågeställning och vårt syfte. En referensram som var till stor hjälp vid utformningen 

och genomförandet av våra observationer.  

Hela denna inledande process med att bestämma problemområde, granska tillräckligt 

mycket teori som i slutändan mynnade ut i en relevant forskningsfråga och 

undersökningsmetod, fann jag tämligen svår och krävande. Jag minns att jag hade samma 

åsikt, att det är alltid som svårast att innan man kommer på vad man ska skriva om, också 

förra året när jag skrev min B-uppsats, även om den upplevelsen inte alls var lika krävande. 

Detta gjorde denna inledande fas ganska tidskrävande, men samtidigt väldigt intressant då, i 

alla fall jag personligen, lärde mig en hel del om mig själv som person och hur jag hanterar 

mentalt påfrestande situationer.   



 

Faktakunskaper 

Då både jag och Sandra kom in i detta arbete med en tvåårig utbildning inom 

butiksledarskap i ryggen (samt att jag även jobbar extra i en butik på kvällar och helger, och 

på det sättet har en löpande kontakt med yrkesrollen i praktiken) så hade jag en del 

förkunskaper inom området. 

Däremot har vi ju som sagt gått igenom och granskat en hel del olika vetenskapliga och icke-

vetenskapliga källor, vilket tillsammans med den empiriska undersökningen och 

efterföljande analys, givetvis lett till att jag fått en betydligt bredare och mer fördjupad 

kunskap inom butiksledarskapet och aspekterna kring detta. Ett konkret exempel av en 

aspekt inom butiksledarskapet som jag kommer och tänka på nu så här efter studien, och 

som jag fått en ökad förståelse för, är relationens oerhörda betydelse för ledarskapet. Att en 

god relation med medarbetarna väger tyngre än många andra egenskaper. Denna insikt, om 

att relationen har en väldigt stor positiv påverkan det dagliga arbetet, är kunskap jag i allra 

högsta grad kommer ta med mig i mitt framtida yrkesliv.  

Färdighets- och förståelseutveckling  

När jag ska reflektera över min ökade färdighets- och förståelseutveckling så har jag svårt att 

på rak arm komma på ett konkret exempel om någonting jag har fått en ökad förståelse och 

färdighet över. Men egentligen är det inte så svårt, då hela denna skrivningsprocess ökat 

mina färdigheter samt min förståelse för utformningen av en uppsats på denna nivå. Allt 

ifrån att kritiskt granska material som att genomföra en observation, vilket både var väldigt 

krävande och roligt på samma gång.  

Arbetsförhållande 

Då jag och Sandra studerat ihop under snart tre år, och skrivit en del inlämningsuppgifter 

tidigare, så har vi en god förståelse för varandras arbetssätt. Vi har under skrivandets gång 

haft en rak och öppen kommunikation, där båda varit bekväma att säga vad de tycker och 

tänker. Något som gjort att samarbetet och arbetsfördelningen under hela processen, enligt 

mig, fungerat väldigt bra, och jag tror bestämt att Sandra är benägen att hålla med mig.  

Vi har båda lagt ner många timmar, haft överseende med varandras privatliv, och nu i slutet 

känns det verkligen som vi båda bidragit med lika stor del till arbetets färdigställande. Till sist 

vill jag tacka min medskribent Sandra Svensson för en rolig och lärorik uppsatsskrivning. 



 

Bilaga 2 – Individuell reflektion Sandra Svensson 

Metodkunskaper 

Jag och Oscar hade rätt klart för oss vilket problemområde vi ville skriva inom, vilket var 

inom handelsverksamheten då vi båda är intresserade av en framtid inom detta. När vi hade 

bestämt område så diskuterades det fram och tillbaka om vilken form av infallsvinkel det 

skulle ha, vi kom fram till ett antal problemformuleringar, som vi sedan valde mellan. Efter 

en hel del diskussion så kom vi fram till att det vardagsnära ledarskapet var något som 

intresserade oss båda och därefter bestämde vi hur vi skulle gå tillväga och vem/vilka vi 

skulle utföra undersökningen med. 

Eftersom vi valde att undersöka kännetecken hos butikschefer så bestämde vi oss med hjälp 

av metodlitteraturen att observationer var det bästa sättet att uppmärksamma dessa 

kännetecken. Men då observationer i säg har vissa brister så ville vi säkerställa att vi fick en 

så klar och korrekt bild som möjligt och bestämde oss för att komplettera upp 

observationerna med kortare intervjuer. Vi var fullt medvetna om att detta både skulle vara 

tidskrävande och generera en stor mängd data. Innan vi kunde bestämma oss om vilka 

intervjufrågor som skulle vara med eller vad vi skulle titta på vid observationerna så var vi 

tvungna att skapa oss en förståelse inom ämnesområdet vi hade valt. Så under några veckor 

så gick vi igenom en hel del teoretiska källor i form av vetenskapliga artiklar, böcker och 

andra uppsatser.  

När vi hade sorterat ut de mest relevanta referenserna så började vi planera hur den 

teoretiska referensramen skulle struktureras för att få en helhetsbild av problemet och dess 

bakgrund. Vid sammanställandet av referensramen så började vi få en klar bild hur vi skulle 

utforma intervjuguiden och hur vi skulle gå tillväga vid observationerna. Den intressantaste 

och mest givande delen av arbetsprocessen var insamlingen, sammanställandet och 

analysen av den empiriska datan, jag lärde mig massor under dessa delarna och blev 

verkligen medveten om mängden arbete och tid som låg bakom dessa avsnitt. 

Faktakunskaper 

Både jag och Oscar hade hört talas om det vardagsnära ledarskapet innan då vi hade gått 

igenom begreppet i tidigare kurser, dock så var det ingen djupgående kunskap som togs upp 

då det är ett ”svenskt” begrepp och som är relativt outforskat (finns bara ett fåtal svenska 



 

forskare som studerat detta område). Efter att vi hade gått igenom en stor mängd teoretiskt 

material så hade jag fått en djupare förståelse för området samt viktiga begrepp som det 

byggde på. Det som jag har lärt mig mest genom att gå igenom all teori är att veta vad som 

är relevant och vad som är utfyllnads fakta. Att vara källkritisk är en viktig del av 

uppsatsprocessen och ett måste för att inte få massa tvivelaktiga källor, vilket jag tycker vi 

lyckades med då vi har med det mest erkända forskarna inom detta område.   

Färdighets- och förståelseutveckling  

Att komma på några av mina färdigheter som har utvecklats under denna process är väldigt 

svårt. Om man tänker tillbaka till januari när jag och Oscar satte oss ner första gången för att 

”brainstorma” idéer, så inser jag att jag har kommit väldigt långt och att jag visst har 

utvecklats under dessa senaste månader. Framförallt så har vi tillsammans utvecklat ett helt 

arbete från forskningsfråga, litteratursökning och källkritik till ett analyserat och färdigställt 

arbete. Att sammanställa all den insamlade empiriska datan och att ställa det mot teorin är 

något som har utvecklat mig då jag har lärt mig att varje argument och påstående måste 

vara teoretiskt förankrat.   

Hur man startar, arbetar med och slutför ett akademiskt arbete är en av de ”förståelser” 

som jag har utvecklat, även om vi skrev en B-uppsats förra året så skiljer sig denna rapport 

massor från förra, man vet att det krävs mer av en. Dock är jag tacksam att jag har gått 

igenom detta innan då jag hade förberett mig på att det skulle bli jobbigt under vissa 

perioder. 

Arbetsförhållande 

Då vi bara var tre stycken från butikschefsprogrammet i Lidköping som läste tredje året så 

visst jag redan från dag ett vem jag helst ville skriva med. Vi har under hösten gjort ett antal 

arbete tillsammans och att jag och Oscar arbetade bra tillsammans visste jag redan. Vi 

tänker rätt lika även om vi är av olika åsikter emellanåt, så kompromissar vi fram ett förslag 

som passar oss båda två. Jag har haft överseende med att Oscars träning och fotbollsintresse 

medan han har haft överseende med att jag är sjuk titt som tätt. Vi har sedan dag ett haft 

samma mål att få till ett bra arbete som kan ge oss en examen. Vi visste från början att 

denna process skulle bli tidskrävande och att vi skulle ha dagar då det gick segt men vi har 

lyckats ta oss igenom det. Oscar är en riktig tidspessimist och tror att allt så ta dubbelt så 



 

lång tid som det egentligen tar, medan jag är en tidsoptimist som tror att allt ska gå fortare 

än det egentligen gör, detta gjorde att vi oftast möttes på halva vägen. Vi har skrivit alla 

delar av arbetet tillsammans vilket har gjort att vi har fått en bra och okonstlad 

kommunikation som gjort att vi har kunnat prata om allt och sagt till om det är något som 

inte funkar. Till sist så vill jag bara tacka Oscar för ett gott samarbete och att jag inte hade 

kunnat göra det lika bra utan honom. Vi har haft roligt under hela processen och nu är 

arbetet äntligen färdigställt. 

 

 

  



 

Bilaga 3 – Observationstabeller av Florén och Tell (2012) 

 

  

Figur III.  ”A comparison of managerial activities, including range of data for small firm 

managers, excluding lunches and breaks” (Florén & Tell, 2012, ur Tengblad, 2012, sid. 252) 

Figur I.  ”A Comparison of managerial activities of small firm managers” (Florén & Tell, 

2012 ur Tengblad, 2012, sid. 251) 

Figur II. ”A Comparison of managerial activities of fewer than nine minutes, of 

more than sixty minutes, and verbal contacts by small firm managers” (Florén & 

Tell, 2012 ur Tengblad, 2012, sid. 251) 



 

Bilaga 4 – Florén och Tells omarbetade observationstabeller 

 

Figur IV.                             Butikschefens arbetstimmar och aktiviteter 

Arbetstimmar per dag    

Arbetstimmar per butiksavdelning  

Kontor  

”Sälj-yta”  

Lager  

Kassa  

Övrigt (utanför butiken)  

På vems initiativ sker aktiviteterna    

Butikschefens  

Medarbetarens  

Schemalagda  

Kund  

 
 
 

Figur V.                           Tid per aktivitet samt med vem aktiviteterna sker 

Hur stor del av aktiviteterna varar…  

... 10 minuter eller mindre  

…Mer än 60 minuter  

Med vilka sker aktiviteterna   

Anställda  

Kunder  

Leverantörer  

Övrigt (medarbetare inom kedjan, 

inspektörer, revisorer m.m) 
 

 



 

Figur  VI.                                              Totalt antal aktiviteter per dag 

Totalt antal aktiviteter per dag  

Administrativa aktiviteter    

Antal per dag  

Antal timmar per dag  

Genomsnittlig tid per aktivitet per dag (minuter)  

Telefonsamtal  

Antal per dag  

Antal timmar per dag  

Genomsnittlig tid per aktivitet per dag (minuter)  

Schemalagda möten  

Antal per dag  

Antal timmar per dag  

Genomsnittlig tid per aktivitet per dag (minuter)  

Oplanerade interaktioner  

Antal per dag  

Antal timmar per dag  

Genomsnittlig tid per aktivitet per dag (minuter)  

Butiksarbete  

Antal per dag  

Antal timmar per dag  

Genomsnittlig tid per aktivitet per dag (minuter)  

Lagerarbete  

Antal per dag  

Antal timmar per dag  

Genomsnittlig tid per aktivitet per dag (minuter)  

  



 

Bilaga 5 – Material från genomförd observation 

 

Figur VII a)  Butikschefens arbetstimmar och aktiviteter, Dag 1 

Butik Butik A Butik B Butik C Butik D 

Arbetstimmar/ 

dag 

9 tim 45 min 

(9.00-18.45) 

9 tim (8.00-17.00) 10 tim 10 min 

(8.00- 18.10) 

9 tim (9.15-18.15) 

Arbetstimmar/ 

butiksavdelning 

    

Kontor 1 tim 32 min 1 tim 18 min 1 tim 7 min 1 tim 

”Sälj-yta” 5 tim 53 min 2 tim 42 min 7 tim 23 min 5 tim 54 min 

Lager 1 tim 5 min 57 min 11 min 6 min 

Kassa 0 2 tim 43 min 29 min 48 min 

Övrigt(utanför 

butiken) 

1 tim   12 min 

På vems initiativ 

sker aktiviteterna 

    

Butikschefens 19 ggr 23 ggr 29 ggr 26 ggr 

Medarbetarnas 9 ggr 6 ggr 6 ggr 5 ggr 

Schemalagda 4 ggr 2 ggr 2 ggr 2 ggr 

Kund 11 ggr 12 ggr 3 ggr 3ggr 

 

  



 

 

Figur VII b)  Butikschefens arbetstimmar och aktiviteter, Dag 2 

Butik Butik A Butik B Butik C Butik D 

Arbetstimmar/ 

dag 

8 tim 10 min 

(9.00-17.10) 

9 tim (8.00-17.00) 6 tim 15 min 

(9.45- 15.00) 

9 tim (9.15-18.15) 

Arbetstimmar/ 

butiksavdelning 

    

Kontor  3 tim  19 min 1 tim 26 min 32 min 1 tim 30 min 

”Sälj-yta”  2 tim 57 min 3 tim 14 min 4 tim 25 min 5 tim 46 min 

Lager  41 min 28min 11 min  

Kassa 0 2 tim 25 min 22 min 44 min 

Övrigt(utanför 

butiken) 

13 min 0   

På vems initiativ 

sker aktiviteterna 

    

Butikschefens 35 ggr 12 ggr 16 ggr 22 ggr 

Medarbetarnas 10 ggr 3 ggr 3 ggr 5 ggr 

Schemalagda 3 ggr 2 ggr 2 ggr 2 ggr 

Kund 3 ggr 13 ggr 4 ggr 3 ggr 

 

  



 

Figur VIII a)  Tid per aktivitet samt med vem aktiviteterna sker, Dag 1 

Butik Butik A Butik B Butik C Butik D 

Hur stor del av 

aktiviteterna 

varar. 

    

...i 10 min eller 

mindre 

30 33 30 22 

..mer än 60 min 1 2 2  

Med vilka sker 

aktiviteterna  

    

Anställda 18 st 5 st 2 st 5 st 

Kunder 16 st 32 st 15 st 9 st 

Leverantörer   2 st  

Övrigt 

(medarbetare 

inom kedjan, 

inspektörer m.m) 

4 st 1 st 3 st 4 st 

 

  



 

Figur VIII b)  Tid per aktivitet samt med vem aktiviteterna sker, Dag 2 

Butik Butik A Butik B Butik C Butik D 

Hur stor del av 

aktiviteterna 

varar. 

    

...i 10 min eller 

mindre 

40 21 17 21 

..mer än 60 min   2 2 

Med vilka sker 

aktiviteterna  

    

Anställda 13 st 6 st 2 st 3 st 

Kunder 7 st 20 st 9 st 15 st 

Leverantörer     

Övrigt 

(medarbetare 

inom kedjan, 

inspektörer m.m) 

1 st 1 st 3 st 2 st 

 
  



 

Figur IX a)   Totalt antal aktiviteter per dag, Dag 1 

Butik Butik A Butik B Butik C Butik D 

Totalt antal 

aktiviteter/dag 

43 43 40 36 

Administrativa 

aktiviteter 

    

Antal/dag 4 3 4 4 

Antal timmar/dag 55 min 1 tim 18 min 1 tim 1 min 1 tim 15 min 

Genomsnittlig tid 

per aktivitet/dag 

(minuter) 

13 min 26 min 15 min 19 min 

Telefonsamtal     

Antal/dag 9 2 6 8 

Antal timmar/dag 47 min 6 min 25 min 30 min 

Genomsnittlig tid 

per aktivitet/dag 

(minuter) 

5 min 3 min 4 min 3 min 

Schemalagda 

möten 

    

Antal/dag 1   1 

Antal timmar/dag 5 min   10 min 

Genomsnittlig tid 

per aktivitet/dag 

(minuter) 

5 min   10 min 

  



 

Oplanerade 

interaktioner  

    

Antal/dag 5  1 5 

Antal timmar/dag 1 tim 3 min   5 min 55 min 

Genomsnittlig tid 

per aktivitet/dag 

(minuter) 

12 min  5 min 11 min 

Butiksarbete     

Antal/dag 24 33 28 18 

Antal timmar/dag 4 tim 54 min 5 tim 19 min 7 tim 29 min 5 tim 10min 

Genomsnittlig tid 

per aktivitet/dag 

(minuter) 

12 min 9 min 16 min 17min 

Lagerarbete     

Antal/dag 2 5 1  

Antal timmar/dag 36 min 57 min 10 min  

Genomsnittlig tid 

per aktivitet/dag 

(minuter) 

18 min 11 min 10 min  

 
  



 

Figur IX b)   Totalt antal aktiviteter per dag, Dag 2 

Butik Butik A Butik B Butik C Butik D 

Totalt antal 

aktiviteter/dag 

51 30 25 32 

Administrativa 

aktiviteter 

    

Antal/dag 10 4 3 2 

Antal timmar/dag 2 tim 21 min 1 tim 25 min 23 min 35 min 

Genomsnittlig tid 

per aktivitet/dag 

(minuter) 

14min 21 min 7 min 17.5 min 

Telefonsamtal     

Antal/dag 6 2 2 5 

Antal timmar/dag 19 min 3 min 12 min 25 min 

Genomsnittlig tid 

per aktivitet/dag 

(minuter) 

3 min 1.5 min 6 min 5 min 

Schemalagda 

möten 

    

Antal/dag   2 1 

Antal timmar/dag   22 min 50 min 

Genomsnittlig tid 

per aktivitet/dag 

(minuter) 

  11 min 50 min 

  



 

Oplanerade 

interaktioner 

    

Antal/dag 8 2 3 3 

Antal timmar/dag 1 tim 35 min 7min 8 min 29 min 

Genomsnittlig tid 

per aktivitet/dag 

(minuter) 

11 min 3.5 min 2 min 10 min 

Butiksarbete     

Antal/dag 25 18 15 21 

Antal timmar/dag 2 tim 25 min 5 tim 35 min 4 tim 25 min 5 tim 41 min 

Genomsnittlig tid 

per aktivitet/dag 

(minuter) 

6 min 18 min 17 min 16 min 

Lagerarbete     

Antal/dag 2 4   

Antal timmar/dag 6 min 25 min   

Genomsnittlig tid 

per aktivitet/dag 

(minuter) 

3 min 6 min   

  



 

Bilaga 6 – Övriga butikers observationsåtergivning  

Butik B 

Precis som butikschefen för butiks A, Johan, så börjar Gunnel5 sina dagar på kontoret.  

Då butik B är en relativt liten butik så säger Gunnel att de inte har behov av att vara mer än 

två stycken vid öppning, vilket är anledningen till att den som ska öppna butiken med Gunnel 

inte kommer förrän klockan nio. Men innan den medarbetaren kommer så säger Gunnel att 

hon vill ha hunnit räkna kassan och kollat statisktiken från igår (gällande både försäljning och 

antal besökare).  

Statistiken undersöker hon för att kunna ta ut en ”hit-rate” (hur stor procent av besökarna 

som handlar), denna jämför hon sedan mot andra butiker för att kolla hur just hennes butik 

ligger till mot resterande butiker inom koncernen. Denna ”hit-rate” är en del i en mall som 

finns att gå efter som är utskickad av huvudkontoret, och är även något hon säger att hon 

använder när hon pratar med sin personal om den gångna tidens försäljning. Hon säger 

också att anledningen till att hon vill ha detta gjort innan de andra kommer är för att hon vill 

kunna vara lika mycket ute i butik som sina medarbetare. Något som också syns i svaren från 

medarbetarna där en av dem säger ”…hon är butiken hela dagarna, hon gör lika mycket som 

oss alla andra”. Andra saker hon gör på morgonen innan nästa anställd kommer är att  

(i likhet med butik A) läsa igenom sin mail samt gå igenom dagens schema.  

Vid båda dagarna kommer dagens första medarbetare några minuter innan klockan nio, och 

de börjar genast prata med varandra på ett avslappnat och okonstlat sätt.  

På måndagen så börjar de tillsammans på lagret med att samla på sig böcker som de vet 

måste fyllas på i butiken och på tisdagen börjar de tillsammans ute i butiken med att städa 

inför butiksöppningen.  

Om sin kommunikation och relation till de anställda säger Gunnel att de står varandra nära 

och känner varandra väldigt väl, att ingen som jobbar i butiken har några problem med att 

säga vad de tycker. Detta uttalande stämmer även bra överrens med Gunnels åsikter om 

vilka egenskaper en bra butikschef bör ha. Då hon menar att en duktig butikschef framförallt 

ska lyssna på sina anställda och vara beredd på att jobba hårt. Precis som i Johans fall så 

stämmer Gunnels uppfattning om deras relation väl överrens med de anställdas åsikter. Två 

                                                             
5 Gunnel heter egentligen något annat. 



 

av de anställda belyser till exempel sina tankar på följande sätt; ”Vi har en mycket bra 

relation, en relation som vuxit med åren, vi har ett ömsesidigt förtroende för varandra” samt 

”Kommunikationen mellan oss är väldigt bra, man kan säga vad man tycker. Detta krävs för 

en så här liten butik”.  

Perioden efter öppning skiljer sig emellan de båda dagarna för Gunnels del.  

Under måndagen börjar hon som säljare på golvet (men får hoppa in och hjälpa en kollega i 

kassan när det blir mycket att göra) medans hon under tisdagen har schemalagd kassatjänst.  

 

Både på måndagen och tisdagen kommer ”kollega nummer två” klockan 11.00 och båda 

dagarna så är Gunnel snabbt framme och informerar denne om dagens upplägg.  

Ett beteende som även identifierades hos Johan, som också han var noga med att informera 

nyankommen personal om dagens utseende. Utöver kassatjänsten på tisdagen ser annars 

hennes två förmiddagar snarlika ut, där hon förutom att hjälpa kunder och plocka ordning i 

butiken framförallt håller på med att fixa med de nya skyltarna som är lite av hennes 

huvudprojekt under dessa två dagar. Däremot får hon på tisdagen i uppgift från 

huvudkontoret i Stockholm att planera in en utbildning för butiken då det ska komma en 

butikschef från en av deras butiker i Göteborg och hålla i en mindre kurs för henne och 

hennes anställda. 

Förmiddagarna för Johan och Gunnels både liknar och särskiljer sig från varandra.  

En likhet är till exempel att de båda inleder sina dagar på kontoret med mera  

administrativa uppgifter, bland annat med att läsa mail och kolla över butikens  

försäljningssiffror. Något som skiljde sig åt under förmiddagen var däremot Gunnels tid i 

kassan, en aktivitet som Johan inte alls ägnade någon tid åt.    

Gunnels två eftermiddagar påminner mycket om varandra och består (förutom av kunder) 

till stor del av samma huvudsakliga fokusområden, som är att packa upp och få ut dagens 

bokleverans, fylla på de olika rea-avdelningarna samt fortsatt fixar med deras 

rekommendationsskyltar. Hon hinner under eftermiddagarna även med att gå ned till 

soprummet med skräp samt ringa ett samtal till fastighetsägaren angående deras 

övervakningskameror. 



 

Något som dock är tydligt oavsett dag och aktivitet är att Gunnel tar sig tid och pratar med 

sina anställda vare sig hon är på lagret, i kassan, butiken eller i lunchrummet. Ett ämne som 

de pratar frekvent och återkommande om är vad de ska skriva på deras egna skyltar där de 

tipsar om olika böcker. Detta leder ofta in dem på privata aspekter i och med att de börjar 

prata om böcker de läst, och jargongen i deras sätt att prata med varandra indikerar att de 

har en god kännedom om både varandras tycke och smak gällande böcker men även om 

varandras privatliv. Den löpande kontakten med de anställda, men även med kunderna, är 

en indikation på att hon är bekväm med att ha många bollar i luften, då många av 

aktiviteterna sker samtidigt som hon egentligen gör något annat. 

Gunnel avslutar båda dagarna på kontoret, ett särdrag också upptäckt hos Johan som även 

han hade som mönster att avsluta sina dagar på kontoret. Under tisdagen skriver hon även 

en lapp till sina medarbetare då hon är ledig under morgondagen och har några punkter hon 

vill se gjorda. Vid observationstillfället slutar Gunnel vid samma tidpunkt båda dagarna 

(klockan fem på eftermiddagen), och det sista hon gör dessa dagar är att säga hejdå till sina 

kollegor innan hon tar på sig sin jacka och går ut genom lagerdörren.  

Butik C 

I likhet med de två tidigare butikscheferna i studien så börjar även Vera6 sina dagar på 

kontoret, och båda dagarna startar med att Vera (förutom att räkna kassan) gör, vad hon 

kallar en ”kickstartsmall”. En mall bestående av några olika steg som ska göras varje morgon 

inför öppning, denna info sätter hon även upp vid kassan så de anställda ska kunna ta del av 

den. Mallen påminner en del om vad Gunnel gjorde under sin morgon på kontoret, som 

också började sina dagar utefter en typ av mall. 

Efter hon gjort mallen så går hon ut på lagret där de har en white-board tavla med de 

senaste veckornas budget kontra resultat, där hon nu fyller i gårdagens resultat och 

differens, något hon gör båda dagarna. Under torsdagen blir hon tvungen att ringa en 

leverantör om en felfakturering innan hon påbörjar städningen av butiken.  

Till skillnad från torsdagens morgon så börjar på fredagen däremot hela personalstyrkan 

samtidigt. Vera är dock där en kvart tidigare för att fixa den tidigare nämnda 

”kickstartsmallen” innan de anställda kommer. När de två kollegorna anländer så har de ett 

                                                             
6 Vera heter egentligen något annat. 



 

kortare morgonmöte där Vera informerar om hur veckan har varit och vad som förväntas 

idag. Något som kan jämföras med det dagliga morgonmötet Johan höll för butik A:s 

anställda. Vera ger dem även lite säljtips och råd hur de kan agera i vissa situationer samt att 

hon försöker uppmuntra och motivera dem så att de ska avsluta veckan med ett bra resultat. 

Hon påminner också om att det nu innan öppningen ska komma en skolklass för att prova ut 

kläder till en fotosession. Dessutom har Vera en överraskning till de anställda så här på 

fredagsmorgonen, hon har bestämt att anordna en tävling under dagen för att ytterligare 

motivera dem, tävlingen går ut på att de ska sälja så mycket som möjligt av butikens eget 

märke och vinnaren får ett pris som Vera står för själv.  

Som nämnt innan så städar Vera (tillsammans med sina anställda) butiken innan öppning, 

vilket skiljer sig från både butik A och B som hade städfirmor som städade deras butiker. 

Under de båda dagarnas städsessioner så är det en mycket familjär stämning de emellan och 

de har ett avslappnat och skämtsamt sätt gentemot varandra, något som indikerar att de 

känner varandra väl. Att de har en nära relation märks också tydligt i ett samtal med en av 

Veras medarbetare då den anställde säger; ”…vi har jobbat tillsammans i nio år… ser henne 

som lite av en extra-mamma. Vi är en liten familj som jobbar här, men vi är samtidigt 

medvetna om vem som är chef”. Denna familjära stämning är något som noterats i samtliga 

observerade butiker. 

Vera är under dagarna noga med att poängtera att hon delar allt arbete med de anställda, 

inte bara det roliga. Hon säger bland annat att; ”För att vara en bra butikschef bör man vara 

bra på ledarskap, vara med så mycket som möjligt i butiken och göra allt som tillhör 

butiksarbetet, även skitjobbet”. En åsikt hon lever upp till då hon är delaktig i såväl 

städningen som att gå ner till lastbryggen för att slänga återvinning. 

Halv tio på fredagsmorgonen kommer sedan de väntade 20 stycken eleverna för att prova ut 

kläderna till sin fotosession. Det märks att hon under denna klädprovning inte har några 

problem med att hantera många olika saker samtidigt och ändå verka avslappnad och 

serviceinriktad. Hon verkar även kunnig inom sitt område, vilket bekräftas då hon berättar 

att hon förra veckan höll ett föredrag för denna klass om butikens genre. 

Precis som Gunnel vid butik C så spenderar Vera majoriteten av båda sina förmiddagar ute i 

butiken som säljare. Denna åsikt delar även Veras anställda, vars gemensamma uppfattning 



 

är att hon i princip varje dag, hela dagarna är ute i butiken tillsammans med dem. 

För tillfället har de en praktikantelev i butiken.  En av dagarna är hon dock sen, vilket gör att 

Vera själv får sätta igång med dagens plocklista, något hon annars hade planerat att 

praktikanten skulle göra.  

Då det är lugnt under fredagsmorgonen tar Vera beslutet att skicka in en av de anställda på 

kontoret för att göra klart en webb-baserad internutbildning denne påbörjade på 

torsdagseftermiddagen. De är lite oense om vilken utbildning den anställde ska göra, men 

Vera lägger in sitt ”veto” som chef och säger att hon vill att den anställda ska göra klart den 

påbörjade.  

Förutom de två varierande inledningarna på Veras förmiddagar är de  

annars relativt lika varandra där Vera hela tiden haft kunderna som sitt huvudfokus.  

Något som under förmiddagarna skiljer sig en aning från Johan och Gunnels dagar (som båda 

haft ett eller två huvudprojekt som de alltid återvänt till under de lugnare perioderna) är att 

Vera inte haft något egentligt huvudprojekt under dagarna utan istället mest allmänt gått 

runt och städat i butiken vid de lugnare perioderna.  

När Vera kommer tillbaks från sin lunchrast på fredagen har hon bara ett fåtal  

timmar kvar innan hon slutar klockan tre, vilket hon gör för att hon ska jobba nu i helgen.  

Dessa kvarvarande timmar fördriver hon bland annat med att diskutera en avdelnings 

utseende med den avdelningsansvarige, nu när det under dagen kommit mycket nya 

produkter. Hon sammanställer även den gångna veckans kassarapporter, får ett samtal från 

en leverantör som vill komma och visa henne deras kommande vårsortiment samt att hon 

innan hon går hem kallar till sig medarbetarna och ger dem några och förslag till saker de 

kan göra resten av dagen.  

På torsdagen jobbar hon däremot till stängning och börjar efter lunchen bli lite otålig och 

rastlös över det för tillfället lugna tempot i butiken. Hon säger att hon ”har svårt att stå still 

och vänta på att det ska komma in kunder” samt att hon ”alltid måste ha något att göra”. 

Vera försöker dock göra det bästa av situationen och passar på att tillsammans med den 

anställde städa över varje avdelning så att de ser bra ut inför morgondagen.  



 

Strax innan klockan sex börjar Vera förbereda inför stängningen, och till skillnad mot både 

Johan i butik A och Gunnel i butik B så deltar hon personligen i stängningen av butiken.  

Hon stänger av musiken, tar in gatuprataren och låser dörren. Sedan hjälps Vera och den 

kvarvarande anställde åt att räkna kassan och göra en avstämning över dagens försäljning. 

Det sista hon gör innan hon går hem för dagen är att gå in på kontoret och låsa in 

kassanlådan. När de gjort detta så lämnar de butiken tillsammans genom lagerdörren, säger 

hej då och går åt varsitt håll.  

Butik D 

Anna7 följer det observerade mönstret och börjar även hon båda dagarna på kontoret. Hon 

berättar att hon varje morgon har nästintill en helig ritual som måste göras i samma 

ordningsföljd varje dag för att hon inte ska glömma något.  

Trots att de båda dagarna inleds på kontoret så skiljer sig de administrativa aktiviteterna åt. 

Saker som att kolla på gårdagens försäljning, räkna kassalådan (något som observerats hos 

tre av fyra butikschefer, med endast Johan som undantag) samt titta på butikens 

nyckelvarugrupper och dess försäljning är något som hon dock gör varje dag.  

Det som skiljer sig mellan de båda mornarna är till exempel att hon under 

måndagsmorgonen gör veckoredovisningen från föregående vecka samt hon tillsammans 

med de övriga butikscheferna inom regionen deltar i ett telefonmöte med koncernens 

regionchef. Efter mötet berättar hon at hon brukar sammanställa de viktigaste siffrorna från 

gårdagens försäljning på en informationslapp. En lapp hon tar med sig och sätter upp i 

kassan när hon öppnar butiken så att hennes anställda ska kunna ta del av dessa siffror. På 

samma lapp skriver hon även upp några punkter hon vill att de hinner med under dagen. 

Detta beteende från Anna påminner mycket om Veras (butikschef vid butik C) beteende som 

även hon hade för vana att sätta upp en informationslapp vid kassan som de anställda kunde 

ta del av.  Hon säger även att de allt som oftast bara är två stycken som arbetar per dag och 

att hon i princip alltid öppnar och stänger butiken på egen hand, något som visar sig stämma 

båda dagarna. 

Anna berättar att den senaste perioden har varit ”trög” för butiken men att ”man inte kan 

göra något åt antalet kunder i butiken, utan istället får göra sitt allra bästa för att ligga högt 

                                                             
7 Anna heter egentligen något annat. 



 

när det gäller snittköpen per kund istället”. Efter tiden på kontoret så avrundar hon båda 

mornarna med att ta med sig dammsugaren ut i butiken för att städa inför öppningen. Något 

som både är en likhet och en skillnad mot de andra butikscheferna, då butikschefen för butik 

C även hon städade butiken varje dag innan öppning, något som däremot inte cheferna vid 

butik A och B gjorde.  

Måndagens och tisdagens förmiddagar börjar på ungefär samma sätt, fast med två olika 

”projekt”. Under måndagen jobbar hon med ett nytt skyltmaterial, och under tisdagen 

strukturerar hon om en avdelning inför kommande vårkampanj. Hon låter emellertid vissa 

delar av vintersortimentet hänga kvar då det är fortsatt kallt ute. Hon säger att ”man får 

passa på att utnyttja vädret på bästa sätt”. 

Under tiden hon jobbar med sina projekt märks det att hon är väldigt noga med att avbryta 

det hon gör för tillfället för att hälsa på alla kunder som kommer in i butiken. Vår uppfattning 

av att hon värderar kunderna som den viktigaste faktorn för butikens välmående stärks 

ytterligare när hon säger; ”Kunder är det viktigaste som finns, det är de som är avgörande”. 

Strax innan elva kommer sedan hennes kollega för dagen, och Anna informerar då henne om 

vad planerna för dagen är. Detta är ett tydligt mönster i alla fyra observerade butiker då 

samtliga butikschefer varit väldigt noga med att informera nyanländ personal om dagens 

upplägg.  Efter att ha tagit del av Annas information går den anställde, utan att Anna 

behöver säga något, direkt fram till kassan och läser igenom dagens informationslapp,  

något som återupprepas båda dagarna. Detta indikerar att Annas åsikt om att hennes 

anställda är engagerade och initiativtagande stämmer väl överrens med verkligheten. 

Under den andra observationsdagen har hon ett inplanerat medarbetarsamtal med den för 

dagen lediga medarbetaren. Medarbetarsamtalet är schemalagt till klockan elva, så när den 

arbetande medarbetaren har läst igenom och tagit del av Annas morgoninformation så går 

Anna och den andra medarbetaren in på kontoret för att inleda mötet.  

När de kommer tillbaks ut i butiken passar de tre på (då det är lugnt i butiken) att prata med 

varandra. Anna tar nu tillfället i akt när de alla är samlade att informera om de viktigaste 

punkterna som togs upp på koncernens chefs-kickoff i Köpenhamn, samt att diskutera den 

närliggande vårkampanjen och vad den kommer innebära för butikens utseende. När de står 



 

och pratar med varandra så blir det tydligt att de har en god relation med varandra. De 

skämtar friskt och har en mycket avslappnad kommunikation. Ur deras dialog framkommer 

det också att de har kontakt även utanför arbetet.  

När vi frågar Anna om hennes kommunikation och relation med sina medarbetare säger hon 

att ”en öppen och rak kommunikation bygger relation, och eftersom vi är så få går den 

privata och yrkesmässiga relationen hand i hand”. Att de har en god relation dem emellan 

antyds också när vi pratar med de två medarbetarna. De säger ”…vi hörs mycket på fritiden 

via sms och mms, så vi är vänner men jag vet vem som är chef och som bestämmer i 

slutändan” respektive ”Vi har både yrkesmässigt och privat en god relation, det blir så när 

man dagligen arbetar så nära inpå varandra”.  

Ett tillfälle som sticker ut under observationen är när Anna en av dagarna assisterar fyra 

olika kunder i provhytterna samtidigt, plus att hon under tiden även har hand om kassan, ger 

tips om skötsel av ett klädesplagg samt att hon när det ges tillfälle fortsatt arbetar med sitt 

projekt för dagen. Detta tillfälle visar att hon kan hantera många olika saker samtidigt och 

ändå vara bekväm i det hon gör utan att det på något sätt går ut över hennes beteende 

gentemot kunderna.  

Under förmiddagen har det känts, trots att Anna haft ett huvudfokus och fått saker och ting 

gjorda, att hon har varit ”lite överallt och ingenstans”. Något som den anställda skämtsamt 

kommenterar när hon säger att ”Anna påbörjar, vi avslutar”, och skrattar. Vilket ytterligare 

styrker den upplevt skämtsamma jargongen de har emellan varandra. 

I likhet med Johan och Gunnel så inleder även Anna sina eftermiddagar på kontoret, där hon 

bland annat löneattesterar, faxar iväg veckoredovisningsrapporten till huvudkontoret samt 

kollar igenom sin mail.  

När Anna en av dagarna kommer tillbaka ut i butiken så är hon imponerad över vad hennes 

kollega åstadkommit med en av avdelningarna under tiden hon hade lunch. Så när den 

anställde en stund senare kommer tillbaks från sin lunchrast så berömmer Anna henne för 

hennes arbete. Att Anna berömmer och ger sin personal feedback stämmer väl överrens in 

på hennes respons över en fråga gällande vilka egenskaper en bra butikschef bör besitta.  

Då hon där svarar; ”Man bör vara bra på att lyfta fram andra människor. Man måste även 



 

våga delegera ansvar till de anställda då de växer genom detta och butikschefen visar att 

man litar på dem”, något hon tycker att hon är duktig på.  

Utöver att ta hand om de kunder som kommer in i butiken fortsätter Anna annars med sina 

projekt under de återstående timmar som är kvar av eftermiddagarna. Denna vilja att 

färdigställa påbörjade projekt ses även hos Johan, som i likhet med Anna även han strävade 

efter att avsluta sina initierade projekt. 

Under måndagseftermiddagen har hon dock aningen mer att göra då det nya skyltmaterialet 

som kom visar sig ta längre tid än väntat. När Annas kollega går hem klockan 17.00 och hon 

då återigen är ensam i butiken vill hon dock inte fortsätta med sina projekt. Hon tycker de 

tar för mycket fokus från butiken och de eventuella kunderna, så när kollegan går hem 

ställer sig Anna istället centralt i butiken och börjar plocka, plasta av och ”galga” upp det 

som är kvar av dagens leverans.  

Precis efter att hon på måndagen har sagt hej då till sin kollega så kommer det in en 

”stammis”, som hon förklarar (efter denne har gått igen) är en kille som gillar att komma in 

och prata med henne. Anna säger lite skämtsamt att det är en del av hennes jobb att 

emellanåt agera psykolog. Även Vera vid butik C framhåller detta särdrag då hon säger att 

”… man måste vara väldigt psykologiskt lagd så att man kan ta alla sorters människor.”  

Den sista perioden innan stängning är (under båda dagarna) tämligen lugn, vilket ger Anna 

chansen att städa och plocka i ordning i butiken inför nästkommande dag. En av 

eftermiddagarna ringer hon även ett samtal till koncernens andra butik i Skövde för att kolla 

hur deras dag har varit.  

Precis som vid öppningen har Anna även nu vid stängning en bestämd handlingsordning som 

hon följer till punkt och pricka för att inte glömma något. Hon börjar med att stänga av 

musiken, dra in entrématten och låsa entrédörren, för att sedan gå vidare och göra en 

kassaavstämning. Därefter går hon ut på kontoret, låser in lådan i kassaskåpet innan hon 

släcker, larmar och går ut. Men inte ens när hon är ute ur butiken är hon färdig med sin rit, 

utan påpekar båda dagarna att hon måste gå och känna så att entrédörren verkligen är 

ordentligt låst innan hon kan åka hem.  

 



 

Bilaga 7 – Intervjufrågor till respondenterna 

 

Frågor till butikscheferna 

 

 Hur länge har du jobbat / varit butikschef här?  

o Vad gjorde du innan? 

o Har du någon speciell utbildning? 

 

 Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig? Beskriv vad du gör under en dag. 

 

 Beskriv vilka egenskaper man enligt dig bör besitta för att vara en bra butikschef? 

 

 Tycker du att det förekommer ett ömsesidigt intresse för butikens framgång? 

 

 Vad anser du om din relation till dina medarbetare? 

 

 Tycker du att kommunikationen er emellan fungerar bra?  

 

 Hur skulle du beskriva ditt sätt att leda butiken och de anställda? Ge gärna exempel. 

 

 Har du något att tillägga angående ditt ledarskap som du tycker vi bör känna till? 

  



 

Frågor till medarbetarna  

 

 Hur känner ni att kommunikationen fungerar med er chef?  

 

 Beskriv er relation med er chef, känner ni att ni har en yrkesmässig nära relation? 

 

 Deltar er chef ofta i det vardagliga butiksarbetet?  

 

 Har du något att tillägga om din relation eller kommunikation med butikschefen? 

 

 

 



 

  



 

 


