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Abstrakt 

Denna kvalitativa undersökning har som syfte att undersöka ledarskap och organisationskultur 

inom en specifik ICA butik. Vidare har syftet varit att förstå hur ledarskap och 

organisationskultur påverkar medarbetarnas arbetsmotivation. 

Undersökningens frågeställning är följande; Hur utövas ledarskapet i en bestämd Maxi Ica 

butik i Södra Sverige och hur påverkar ledarskapet och organisationskulturen medarbetarnas 

arbetsmotivation? 

Den vetenskapsteoretiska ansats som undersökningen utgår ifrån är hermeneutiken och det 

empiriska materialet är insamlat genom tematiskt organiserade intervjuer med tio chefer och 

medarbetare. 

Resultatet visar att det inom organisationen utövas ett demokratiskt ledarskap vilket bidrar 

indirekt via organisationskulturen till en arbetsmotivation hos medarbetarna genom att man 

via ledarskapet uppfyller dels de sociala behoven samt upprätthåller en balans mellan abstrakt 

och konkret socialitet. 

Nyckelord: Ledarskap, arbetsmotivation, organisationskultur, abstrakt & konkret socialitet 

 
Abstract 

This qualitative study aims to examine leadership and organizational culture within a specific 

Maxi Ica store. Furthermore, the aim has been to understand how leadership and 

organizational culture impact on employee work motivation. 

The question we aim to answer is: How leadership is exercised in a given supermarket store 

in southern Sweden and the impact of leadership and organizational culture on employee 

motivation? 

The epistemological approach of the study is based on hermeneutics and the empirical 

evidence is gathered through thematically organized interviews with ten managers and 

employees. 

The result shows that the organization exercise a democratic leadership which contributes 

indirectly through organizational culture to a work motivation among employees by using 

leadership and meets the social needs and maintain a balance between abstract and concrete 

sociality. 

 

Keywords: Leadership, motivation, organizational culture, abstract & concrete sociality 
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1. Inledning 
 
Mot bakgrund av våra erfarenheter i arbetslivet är vi som författat föreliggande uppsats båda 

intresserade av ledarskap och hur ledarskap utövas inom organisationer. Vi har utifrån egna 

upplevelser noterat att vår arbetsmotivation har påverkats av den form för ledarskap som råder 

på arbetsplatsen. Detta har bidragit till att vi är intresserade av hur ledarskapet utövas inom 

den organisation vi har studerat och hur medarbetarnas arbetsmotivation påverkas av 

ledarskapet. Anledningen till att vi valde denna organisation var att vi uppfattade en gemytlig 

stämning i butiken när vi tidigare besökt den och blev nyfikna på vad denna goda stämning 

berodde på och ville veta mer om medarbetarnas vardagliga verklighet på arbetsplatsen. 

 

Vi kommer i detta arbete presentera en kvalitativ studie baserad på semistrukturerade 

intervjuer med totalt tio chefer och medarbetare inom vår valda organisation. Därefter 

analysera detta material utifrån relevanta socialpsykologiska och psykologiska teorier. Vi vill 

poängtera för läsaren hur komplext ledarskapet är då utövandet av ledarskapet består av en 

växelverkan mellan medarbetare och chef. I vår undersökning vill vi lyfta fram hur 

organisationskulturen inom vår valda organisation kan fungera som ett socialt kitt genom att 

det skapar en gemenskap inom organisationen.   

Genom att synliggöra ledarskapet inom organisationen kan det visa hur ledarskapet och 

arbetsmotivationen påverkas av varandra samt hur organisationskulturen införlivas genom 

ledarskapet. Vidare kommer vi granska organisationskulturen kritiskt för att lyfta fram 

bakomliggande socialpsykologiska mönster. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur ledarskap utövas i den specifika Maxi Ica butik 

som är föremål för vår studie samt att undersöka hur ledarskapet och organisationskulturen för 

att ge läsaren en ökad förståelse om hur detta påverkar medarbetarnas arbetsmotivation. 

 

1.2 Frågeställning 

- Hur utövas ledarskapet i en bestämd Maxi Ica butik i Södra Sverige och hur 

påverkar ledarskapet och organisationskulturen medarbetarnas arbetsmotivation? 
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1.3 Disposition 

Uppsatsen är uppdelad i nio kapitel där vi försöker hålla en röd tråd genom hela uppsatsen 

genom att hela tiden utgå från vår frågeställning. Det inledande kapitlet behandlar uppsatsens 

syfte och frågeställning. Kapitel två beskriver bakgrunden till organisationen samt tidigare 

forskning inom ämnet. I kapitel tre redovisar vi de teorier som kommer att ligga till grund för 

arbetet i analysen. I det fjärde kapitlet redovisar vi för metoden vid insamlandet av det 

empiriska materialet. Vidare beskriver vi vår vetenskapsteoretiska ansats, urval, förförståelse, 

etiska aspekter samt reflektioner. I kapitel fem presenteras materialet av den empiriska studien 

utifrån de teman som vi funnit i materialet, det är med andra ord en sammanfattning av de 

som framkom under intervjuerna. I nästföljande kapitel analyseras materialet utifrån de teorier 

som vi tidigare presenterat. Kapitel sju består av en sammanfattning av resultat och analys. I 

åttonde kapitlet knyter vi ihop säcken genom att sammanföra slutsatser och reflektioner kring 

vår undersökning. I kapitel nio finns noter och referensförteckning.  

 

2. Bakgrund 

2.1 Maxi ICA Stormarknad 

ICA koncernen omfattar ca 2 200 handlarägda butiker i Sverige, Norge och Baltikum. ICA 

AB ägs av holländska Royal Ahold N.V. och svenska Hakon Invest AB. Koncernen består av 

sju stycken grupper som erbjuder finansiella tjänster, där ICA Sverige är en av dessa sju. ICA 

Sverige omfattar fyra olika butiksprofiler, ICA Nära, ICA Supermarket, ICA Kvantum och 

Maxi ICA Stormarknad, som tillsammans utgör 1 359 butiker. Handlaren/Köpmannen äger 

och driver butiken själv, men har avtal med ICA Sverige gällande gemensamma frågor om 

försäljning och effektivisering. I Sverige finns idag 69 Maxi ICA Stormarknad butiker1. 

 

Vår Maxi ICA butik öppnade under den andra halvan av 2002. På butikens hemsida kan man 

läsa  att  deras  motto  är  ”Allt du  behöver  under  ett  tak”  och  ”Stort  brett  sortiment  till  låga  

priser”.  Butikens  ambition  är  att  erbjuda  sina  kunder  en  fräsch,  välfylld  och  välsorterad  

stormarknad med en fantastisk serviceinriktad personal. 

Den vision som vår utvalda butik arbetar efter lyder; Den generösa och inspirerande 

stormarknaden med engagerad och glad personal. 

 

 

                                                   
1http://www.ica.se/Om-ICA/Detta-ar-ICA/Organisation/ICA-Sverige/ 13 december 11.08 

http://www.ica.se/Om-ICA/Detta-ar-ICA/Organisation/ICA-Sverige/
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Butikens värderingar är följande; 

Engagemang – En känsla som driver och motiverar oss framåt 

Gemenskap – En stämning där alla samhörighet 

Ärlighet – Respektera din omgivning, vi pratar med inte om varandra 

 

Vår organisation är uppbyggd som en linjeorganisation, vilket innebär att arbetsdelningen 

inom organisationen dels sker horisontellt i mindre arbetsgrupper med yrkesmässig 

specialisering och dels vertikalt vilket innefattar styrfaktorer och ledarskapsfrågor vilka rör 

sig uppifrån och ner. Nedifrån och upp rapporteras eventuella problem i en linjeorganisation. I 

denna form av organisering har enskilda medarbetare sina egna specifika arbetsuppgifter och 

kompetensområden2. 

Överst i organisationen finns Köpmannen som äger och driver butiken. Under honom finns 

sex personer; ställföreträdande (stf.) Köpman, butikschef, personalchef, administrations 

ansvarig, dataansvarig samt E-handel ansvarig. Inom organisationen finns det en 

ledningsgrupp som består av Köpman, stf. Köpman, Butikschef, samt tre försäljningschefer. 

Stf. Köpman är även försäljningschef för Övriga färskvaror och butikschefen är även 

försäljningschef för Kolonial. 

Totalt sett finns det fem huvudavdelningar som leds av försäljningschefer och under dessa 

finns ytterligare olika avdelningar som leds av Säljledare. Organisationen består idag av ca 

145 stycken medarbetare och chefer.    

 

2.2 Tidigare forskning 

 Tidigare forskning om ledarskap visar att olika ledarskapsstilar påverkar de anställdas 

motivation. I en studie gjord i USA, Texas har Kerry Webb tagit fram en fyrfaktor 

ledarskapsmodell som har visar på att denna typ av modell leder till ökad motivation och 

engagemang bland de anställda. Denna modell har använts för att jämföras med tre klassiska 

individuella ledarskapsmodeller, som är transformativt, transaktionellt och låt- gå ledarskap. 

Transformativt ledarskap innebär att ledarna motiverar och förändrar sina anställda genom att 

skapa en ny och spännande vision som inspirerar sina anställda att sätta företagets intressen 

före sina egna. Transaktionellt ledarskap handlar om att ledaren skapar olika relationer med 

                                                   
2Lima, (2007), s. 73-74 
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sina anställda där det sker ett utbyte som uppfattas vara av samma värde för båda parter. Detta 

kan vara politiskt, ekonomiskt eller psykologiskt. 

Den tredje, låt- gå är en ledarskapsstil där ledaren låter sina anställda agera utan inblandning 

och medagerande i de anställdas arbete. Ledaren ger inte någon form av feedback och avsäger 

sig möjligheten till personlig interaktion. 

Genom att testa dessa modeller mot sin fyrfaktor ledarskapsmodell fann hon att hennes 

modell hade fyra variabler som visade sig vara mest gynnsamma för att öka de anställdas 

motivation inom en organisation. Dessa är en kombination av karisma, intellektuell 

stimulering, personlig omtanke och ett belöningssystem. Med karisma menar Webb att 

ledaren har en kombination av självsäkerhet, en vilja att ta risker och en energi att våga sig på 

någonting nytt. Intellektuell stimulering handlar om att kunna skapa mentala bilder om nya 

koncept och uppmuntra arbetare att finna nya lösningar vilka omvandlar visioner till 

verklighet. Individuell omtanke tar fasta på de behov en person har för att känna sig sedd och 

få bekräftelse som en enskild individ i organisationen. Den fjärde variabeln belöning handlar 

om att ledaren har kännedomen om sina anställda så att denna kan se och ta tillvara på deras 

styrkor och därmed placera individen i en sådan position att de kan tillföra något positivt till 

organisationen och därigenom få belöning och erkännande3. 

 

3. Teoretiska utgångspunkter 

För att kunna analysera vårt empiriska material kommer vi använda oss av både 

socialpsykologiska och psykologiska teorier och begrepp. Vi kommer att använda oss av 

teorier som dels tar upp olika former av ledarskap och dels olika faktorer som påverkar 

motivationen på arbetsplatser. Vidare kommer Alvessons teori om organisationskultur och 

Asplunds teori om konkret och abstrakt socialitet användas.  

 

3.1 Maslows behovsteori 

Kaufmann och Kaufmann tar i boken Psykologi i organisation och ledning upp Abraham 

Maslows behovsteori, som handlar om hur man rangordnar mänskliga behov. Denna har ofta 

använts för att förklara motivationen i arbetslivet. Maslows behovstrappa består av fem olika 

                                                   
3Webb, (2007). Motivating peak performance. s. 68   
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behov, där de lägre behoven som kallas bristmotiv måste tillfredsställas innan de högre 

behoven, de så kallade växtmotiven, kan aktiveras. 

 

Längst ner på trappan finns fysiologiska behov vilket är de biologiska drifterna som gör att 

individen kan överleva och anpassa sig. Denna typ av behov är näring, luft, vatten och kan 

även bestå av lönevillkor i arbetslivssammanhang då en viss lön gör att man kan tillfredsställa 

sina fysiologiska behov. 

Nästa steg på trappan är trygghetsbehov vilket handlar om trygghet mot fysisk såväl som 

psykisk skada. Detta kan till exempel handla om att känna en trygghet i att man vet att man 

får behålla sitt arbete. 

Därefter kommer sociala behov, som är den högsta nivån av de så kallade bristbehoven. 

Sociala behov innefattar att individen har ett behov av anknytning till andra människor såsom 

kollegor och chefer inom arbetslivet samt sociala omgivningar som ger individen stöd och 

acceptans. Ett sätt att tillfredsställa dessa behov är att skapa bra samarbetsförhållanden på 

arbetsplatsen och att anordna sociala aktiviteter på fritiden för de anställda. 

Nästa steg på trappan som hör till växtmotiven är uppskattning, som handlar om individens 

möjlighet att växa och utveckla sin kapacitet och personliga egenskaper. Viktigt i detta 

behovssteg är att känna självrespekt och uppskattning. Individen har även en önskan om att 

prestera, ha framgång i livet och få andras respekt. Kaufmann & Kaufmann skriver att få 

uppskattning av andra människor är en motivationsmekanism som har stor betydelse i 

arbetslivet.  ”Att  via  människor  få  en  elementär  uppskattning  för  det  arbete  som  de  utför  är  en  

enkel  men  effektivt  uppmuntrande  psykologi”4. 

Vidare kan man läsa att det är viktigt att ge snabb feedback på det arbete som man uppskattar. 

Det högsta steget på trappan är självförverkligande. Detta handlar om att ha möjlighet att 

använda sin kapacitet för att förverkliga och utveckla sina potentialer såsom förmågor, 

egenskaper och anlag. Då detta behov tillfredsställs i arbetslivet kan det leda till att stark 

motivation utlöses, det är även då människor presterar som bäst. Kaufmann & Kaufmann 

skriver att människor oftast befinner sig på flera nivåer samtidigt i sin utveckling. Dock 

bygger teorins grundtanke på att en viss del av behovet måste vara tillfredsställt innan nästa, 

högre behov, kan aktiveras och tillfredsställas5. 

 

 

                                                   
4Kaufmann & Kaufmann, (2010), s. 134 
5 Kaufmann & Kaufmann, (2010), s. 135 
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3.2 Kognitiv motivationsteori 
Kaufmann & Kaufmann tar vidare upp i sin bok teorin om kognitiv motivation som även 

betecknas som förväntningsteori och handlar om att människor motiveras till att arbeta när de 

förväntar sig att nå sitt mål med arbetet. Kognitiva motivationsteorier pekar på att individen 

motiveras dels av medvetna föreställningar om personlig måluppfyllelse och dels av att 

arbetet kan leda till belöningar som är knutna till behov och önskemål. 

Kaufmann & Kaufmann skriver att motivationen inte är tillräcklig för att en person ska klara 

av att utföra ett arbete, det krävs även att personen har kompetensen till att utföra arbetet. En 

bra ledare behöver vissa grundläggande egenskaper för att för att behärska en ledarroll. En 

annan faktor som även påverkar de anställdas arbetsprestationer och insatser är vilka 

rollförväntningar som de har. Detta handlar om vad individen tror förväntas av denna i 

arbetet.  ”Om  det  råder  stor  brist  på  överensstämmelse mellan ålagda uppgifter och subjektiva 

rolluppfattningar angående arbetets innehåll, kan det uppstå motivationsproblem och svåra 

konflikter  på  arbetsplatsen”6. Det är med andra ord viktigt att ledarens och de anställdas 

rollförväntningar stämmer överens. 

 

I kognitiv utvärderingsteori, som tillhör kognitiv motivationsteori, skiljer författarna på två 

olika motivationssystem, nämligen yttre (extrinsic) och inre (intrinsic) motivation. Yttre 

motivation handlar om belöning i form av bonus, lön, förmåner eller befordran. Kaufmann & 

Kaufmann skriver att för att nå denna typ av belöning används arbetet som ett redskap som 

ligger utanför själva arbetsutförandet medan den inre motivationen är inbyggt i själva 

arbetsutförandet och därmed mer stabil över längre tid. Den inre motivationen är beroende av 

två grundläggande behov, nämligen behovet av kompetensupplevelse och behovet av 

självbestämmande7. Detta innebär att för att individen ska känna en inre motivation krävs det 

dels att hon känner att hon klarar av sina uppgifter men även att individen känner att hon 

bestämmer över det hon gör. Inre motivation är även positivt kopplad till arbetsproduktivitet 

och organisationsengagemang. Arbetstagare med hög inre motivation har större benägenhet 

att hjälpa kollegor med arbete och har i mindre utsträckning planer på att lämna sitt arbete. 

Organisationsengagemang förklaras genom att individen känner ett engagemang och 

identifierar sig med den organisation som man arbetar för8 . Hos medarbetare med hög inre 

motivation menar författarna att det finns starka positiva effekter av medarbetarsamtal och 

                                                   
6Kaufmann & Kaufmann, (2010), s. 139 
7Kaufmann & Kaufmann, (2010), s. 145 
8Kaufmann & Kaufmann, (2010), s. 146 
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upplärningserbjudanden. Det sistnämnda leder till både positiv identifikation med företaget 

och uppskattad arbetsproduktivitet.     

Författarna skriver vidare, inom kognitiv utvärderingsteori, om vikten av positiv feedback och 

menar att det stämmer överens med teorin om kompetensupplevelsens, det vill säga att 

individen känner motiverande glädje när det upplevs att uppgiften kan klaras av, vilket även är 

en viktig motivationsfaktor9.   

 

3.3 Teorier om ledarskap 

Rubenowitz tar i sin bok, Organisationspsykologi och ledarskap, upp tre teorier om 

egenskaper som är viktiga för att ett skickligt ledarskap ska kunna etableras. Med hjälp av 

dessa teorier kommer vi kunna finna likheter och olikheter mellan Rubenowitz definition av 

ett bra ledarskap och hur ledarskap utövas inom vår utvalda organisation. 

Teorier baserade på personlighetsegenskaper hos ledaren utgår från ett antagande om att 

framgångsrika ledare har dessa anlag medfött. De egenskaper som indikerar ledarskicklighet 

är att ledaren har en positiv människosyn, innehar social mognad och vidsynthet, god 

intelligens samt prestationsmotivation. En balanserad och mogen ledare har förmågan att 

aktivt lyssna och visa respekt för sina medarbetares synpunkter och förslag samt förstå att det 

är viktigt för medarbetarna att få beröm för ett väl utfört arbete10.  

Teorier baserade på beteende i ledarrollen anses utbildning vara en form för att få fram 

skickliga ledare, ledarskap blir här ett inlärt beteende. De produktionsorienterade ledarna samt 

de personalorienterade ledarna. Rubenowitz tar även upp olika administrativa 

utvecklingstrender som har skett under 1900-talet. Här tar han upp hur traditionella 

organisationer präglades av en auktoritär ledarstil, det vill säga ett ledarskap som krävde total 

lydnad från sina anställda. Här är det ledaren som bestämmer de underställdas målsättning 

och arbetsmetod, allt för att uppnå så hög produktivitet och effektivitet som möjligt. Denna 

typ av ställning hos ledaren sägs bygga på formella maktbefogenheter.  Under 1940- och 50-

talen utvecklades en mer human och demokratisk ledarstil. Denna typ av ledare är mer 

grupporienterad, det vill säga att som demokratisk ledare är mer personalinriktad i motsats till 

den auktoritära ledaren som är mer produktionsinriktad. Den demokratiska ledaren är även 

inriktad på att målsättning och arbetsmetoder ska diskuteras med de anställda. Sin ställning 

som ledare ska byggas på kompetens och förmåga till att samordna arbetet på ett sätt som 

                                                   
9 Kaufmann & Kaufmann, (2010), s. 146 
10Rubenowitz, (2004), s. 127 
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gynnar hela gruppen. Lyhördhet för gruppens förslag och åsikter är även något som utmärker 

den demokratiske ledaren11. 

I teorier baserade på situationsanpassat ledarskap utgår ledaren från de förutsättningar som 

finns på arbetsplatsen vid en viss tidpunkt. Här har ledaren förmågan att anpassa sitt 

ledarskapsbeteende utifrån den givna situationen, det vill säga att ledaren har förmåga till 

flexibilitet, vilket ledaren behärskar väl i praktiken12. 

3.4 Affärsidé som socialt kitt 

Alvesson skriver i sin bok Organisationskultur och ledning att kultur kan definieras som en 

uppsättning innebörder och värderingar, vilka delas av en grupp människor. Han beskriver 

olika typer av metaforer som kan användas för att förklara organisationskulturen inom 

företaget. Vi kommer att använda oss av metaforen, kulturen som socialt kitt i vår analys.  

Affärsidén kallas ibland även organisationsidén eller verksamhetsidén. Denna idé binder 

samman ett antal olika faktorer inom och utom företaget. Dels den nisch som företaget inriktar 

sig på och även de produkter och erbjudanden samt organisationsstruktur, kompetens och 

ledningsstil som företaget har13. Denna idé bygger på att organisationen integreras och 

kontrolleras med hjälp av skapade informella, icke-strukturella medel, samt gemensamma 

värderingar, åsikter, uppfattningar och normer. Man kan se detta som dels en organisk process 

där människor strävar efter samstämmighet eller som en företagskultur där organisationen har 

en strategi för att uppnå de effekter som kommer med det sociala kittet. Det vill säga att 

företaget genom olika åtgärder eftersträvar att de anställda anknyter till företagets mål och 

värderingar som leder till att de känner solidaritet och lojalitet för företaget. 

Alvesson menar att affärsidén blir till en symbol vilken i sin tur blir en symbol som fungerar 

som ett socialt kitt. Här blir affärsidén en grund för identitet hos delar av personalen, en så 

kallar organisationsidentitet. Sättet företaget kan stärka denna identitet är att ideligen föra 

fram företagets affärsidé, att pränta in och forma sin personal vad företaget står för och på så 

sätt få sin personal att känna samhörighet. Här ser man igen hur affärsidén blir en symbol för 

integration, ett socialt kitt där de individerna inom denna specifika organisationskultur delat 

ett gemensamt synsätt. Denna nyckelsymbol kan även ha en känsloreglerad kapacitet. Det vill 

säga att den påverkar hur man känner för och hur man tänker kring företaget. Kulturen kan ses 

som ett socialt kitt för att förstå organisationen där den gemensamma grunden för hur man ser 

                                                   
11Rubenowitz, (2004), s 129-130 
12Rubenowitz, (2004), s. 131 
13Alvesson, (2009), s. 96 
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på företaget, dess affärsidé samt hur man ser på dess ledarskap och dess ledare blir en faktor 

som just håller företaget samman och ger den dess styrka14. 

3.5 Abstrakt och konkret socialitet 

För att få en tydligare socialpsykologiskt vinkling på vårt arbete kommer vi även i vår analys 

använda oss av Johan Asplunds teori om abstrakt och konkret socialitet.   

Asplund har i sin bok Det sociala livets elementära former utvecklat en teori vilken bygger på 

att människan är socialt responsiv, med andra ord att hon är av naturen sällskaplig och 

responderar och svarar på andras stimuli, till exempel om någon ler så ler hon tillbaka15. 

Asplund skriver att under medeltiden präglades samhället av en konkret socialitet där 

människor tilläts leva ut sina känslor vilket gjorde att det fanns en relativt fri social 

responsivitet. Konkret socialitet berör hur människor har möjlighet att umgås och vara 

tillsammans som de unika personligheter de är, något som var vanligt på medeltiden då 

personer visserligen hade bestämda men inte abstrakta roller16. 

 

Responsiviteten i det moderna samhället är däremot mer formaliserad och tyglad, vilket har 

lett till en mer abstrakt socialitet där man inte längre spontant svarar på stimuli och att 

individer skiljer på privatlivets och yrkeslivets olika roller. Den abstrakta socialiteten kommer 

av att människor i det moderna samhället intar specifika roller som motsvarar 

samhällsutvecklingens behov av rationalitet.  I dessa roller ställs det krav på att människor ska 

hålla tillbaka vissa känslor samt att känslor knutna till specifika roller, inom yrken som består 

av social interaktion, har blivit en vara i det moderna samhället. Om dessa restriktionerna är 

givna kan man tala om en roll17. 

Den konkreta socialiteten ger utrymme för en social responsivitet, medan den abstrakta 

främjar asocial responslöshet, den senare är en utpräglad ovilja till att ge respons på andra. 

Mänskliga samspel kan förstås som en serie växlingar mellan social responsivitet och asocial 

responslöshet. Den asociala responslösheten tillhör mer det formella beteendet medan den 

sociala responsiviteten hör till det enkla eller elementära beteendet 18.   

 

                                                   
14Alvesson, (2009), s. 100-102 
15Asplund, (1987), s. 29 
16Asplund, (1987), s. 154 
17Asplund, (1987), s. 32 
18Asplund, (1987), s. 11 f. 



   
 

~ 13 ~ 
 

Den moderna människan förväntas lägga band på sin sociala responsivitet, att vara objektiv 

och visa en arbetsdisciplin. Asplund tar upp det moderna fängelset för att exemplifiera 

urholkningen av den sociala responsiviteten. 

I fängelser finns en extrem form av disciplinering av den sociala responsiviteten, vilket 

Asplund benämner som disciplinerad social responsivitet19.  

 

Asplund menar att den sociala responsiviteten blir urholkad då stimuli endast kan besvaras på 

ett enda förutsett sätt eller då stimulus inte bevaras överhuvudtaget. Om disciplineringen går 

för långt kan det leda till att individen förlorar förmågan att respondera, hon blir socialt 

medvetslös. Asplund menar därför att disciplinering handlar om att straffa och belöna. Straffet 

är påtvingad asocial responslöshet och belöningen är att återfå någon grad av social 

responsivitet20.   

 

4. Metod 

4.1 Val av metod 

Vi har använt oss av kvalitativ metod i vårt arbete. I kvalitativ metod försöker forskaren få 

svar på sin frågeställning eller problemställning inom ett angivet tema. Dalen skriver att 

kvalitativ forskning är ett sätt för att få insikt om människors upplevelser kring sin sociala 

verklighet. Som forskare är det viktigt att förstå världen utifrån intervjupersonens synpunkt 

innan man tar sig an vetenskapliga förklaringar21.  Anledning till att vi använde oss av 

kvalitativ metod var för att vi ansåg den mer lämplig än kvantitativ metod, då man samlar in 

empiriskt material genom stor mängd enkäter och som kräver ett representativt urval, vilken 

förutsätter att man generaliserar resultatet. Om tanken hade varit att intervjua alla som jobbar i 

butiken hade en kvantitativ metod varit mest lämplig då det är 145 personer som arbetar i 

butiken och att genomföra intervjuer med alla dessa skulle ta väldigt lång tid, det hade då varit 

mest lämpligt att använda oss av enkäter för att samla in empiriskt material. Vi var 

intresserade av att förstå en liten grupp människor, inom vår utvalda organisation, där djup 

och kvalité stod i centrum. Utifrån vår frågeställning ville vi ta del av deras berättelser om 

deras sociala verklighet inom organisationen och därigenom förstå deras upplevelse av 

ledarskapet och kunna tolka hur detta påverkar deras arbetsmotivation. För att förstå 

                                                   
19Asplund, (1987), s. 127 
20Asplund, (1987), s. 83-89 
21Dalen, (2007), s. 11 
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organisationskulturen i organisationen ansåg vi att vi genom intervjuer skulle få tillgång till 

berättelser och redogörelser som vi skulle gått miste om ifall vi inte hört intervjupersonen tala. 

Detta för att få reda på det som inte går att skriva med ord utan som måste uttalas med ord. 

Det viktiga blir vad var och en av våra intervjupersoner upplever i sitt dagliga arbete och 

utifrån en roll de har i butiken. Här står kvalité istället för kvantitet i centrum för oss som 

intervjuare. På grund av att vi använde oss av en intervju fanns det möjlighet för oss att ställa 

följdfrågor, något som inte hade kunnat göras vid en enkätinsamling. Dessutom fick vi med 

oss en känsla om både intervjupersonerna och organisationen som vi undersökte. Det 

personliga bemötandet, vilket innefattar skratt, gester och tonlägen, skulle ha gått förlorat om 

vi hade använt oss av en enkätinsamling. 

 

4.2 Vetenskapsteoretisk ansats 

Vår vetenskapsteoretiska utgångspunkt i detta arbete var hermeneutiken. Utifrån detta 

perspektiv sätter man den man intervjuar i fokus, att förstå dennas sociala verklighet, därför 

valde vi att ha denna vetenskapsteoretiska utgångspunkt i vårt arbete. 

Hermeneutiken är en forskningsmetod där tolkningen och förståelsen är central. Här söker 

man inte efter absolut sanning, då det enligt hermeneutisk kunskapsteori inte finns någon 

sådan. Den förförståelse som forskaren har blir grunden för tolkningen av fenomenet. 

Själva tolkningen växer fram i en cirkulär rörelse, så kallad hermeneutisk cirkel, mellan 

individens förförståelse och hans möte med nya erfarenheter och idéer. Detta leder i sin tur till 

ny förståelse, vilket innebär att det skapas en ny förförståelse för kommande tolkningar. Inom 

hermeneutiken ser man sambandet mellan helhet och del. För att förstå helheten måste man 

förstå materialets olika delar. Med andra ord för att motivera en tolkning av materialet som 

helhet måste man hänvisa till olika delar av materialet, till exempel stycken22. 

Vidare handlar den hermeneutiska forskningsmetoden om att tolka, inte bara det insamlade 

materialet, utan även ens egen roll som forskare23. Detta innebär att vi var medvetna om vår 

roll som inte bara intervjuare utan även att vi var unga kvinnliga studenter och att detta kunde 

påverka intervjusituationen. 

Som forskare använde vi oss även av misstankens hermeneutik, vilket är en form av kritisk 

tolkning där man försöker att avslöja någonting som är döljs bakom det uppenbara, det vill 

säga bakom det som endast finns uttalat i det material som man tolkar. Misstankens 

hermeneutik innebär att forskaren är uppmärksam på att all väsentlig information av olika skäl 
                                                   
22Allwood, Erikson (2009). s.78-79 
23Sjöberg, Wästerfors, (2008), s. 
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inte alltid träder fram och därför ställer relevanta frågor för att få fram ett så pass ingående 

empiriskt material som möjligt. Att tillräckligt med information inte framkommer kan bero på 

olika saker som brister i intervjutekniken där frågorna inte fullt ut bidrar till att intervjuare och 

respondent tillsammans inventerar det område som undersöks, sådant som är omedvetet hos 

respondent så väl som hos intervjuare samt att respondenten av olika skäl inte delger 

intervjuaren relevant information24. 

 

4.3 Förförståelse  

Då vi använt oss av den hermeneutiska tolkningsläran var det viktigt att ta förförståelsen i 

beaktning. Detta är, enligt Aspers, en process som möjliggör en subjektiv tolkning av vår 

verklighet. Med andra ord var den förförståelse som vi själva bar på viktig för att förstå den 

verklighet som vi undersökte, då den skulle ligga som en bas för att finna en ny förförståelse 

för vårt forskningsresultat25.  

Vi hade fått intrycket när vi handlade på vår utvalda Maxi Ica att personalen verkade glada 

och att det verkade vara en harmonisk arbetsplats varför vi ansåg att det var intressant att 

undersöka detta område för att se hur ledarskap utövades där. 

Vår förförståelse påverkas av att en av oss hade arbetet på Ica Supermarket för några år sedan 

och därav hade viss erfarenhet och kunskap om organisationen, medan den andre endast hade 

kommit i kontakt med denna typ av organisation som kund vilket gav oss möjligheten att se 

på organisationen från två olika perspektiv. Dock försökte vi båda att behålla den kritiska 

blicken under vår undersökning genom att diskutera vår förförståelse sinsemellan. 

Vår förförståelse innan vi påbörjade våra intervjuer var att avdelningscheferna skulle ge en 

bild av ledarskapet som inte behövde överensstämma med de anställdas bild av ledarskapet. 

Dessutom var vår förförståelse att medarbetarna var medvetna om att deras chefer skulle 

kunna ta del av deras redogörelser vilket skulle göra att detta medvetet eller omedvetet kunde 

påverka deras svar. Oavsett var vi tvungna att behandla deras svar som riktiga och analysera 

materialet därefter.   

Vår förförståelse grundade sig i att ledarskap påverkade medarbetarna arbetsmotivation samt 

att ledarskap var något som uppstod i samspel mellan människor.     

Vår definition av arbetsmotivation, när vi skrev intervjuguiden var, en vilja till att arbeta samt 

känna drivkraft och lust inför arbetet. 

 
                                                   
24Allwood, Erikson, (2009). s. 304 
25 Aspers, 2007 s.36 
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4.4 Urval 

Vårt urval av informanter skedde genom ett kriterieurval, vilket innebär att man utifrån en 

stor grupp informanter arbetar sig fram till ett mindre urval genom att använda sig av sina 

avgränsningar som får fungera som kriterier i urvalet26 . Kriterieurval är bra om forskaren inte 

behöver ett allt för stort urval, varför det lämpade sig för vår undersökning som är lite mindre. 

Detta urval passade även bra för vår undersökning då vi inte ville generalisera resultatet utan 

istället komma åt det specifika inom just vår utvalda organisation. Våra kriterier var att 

informanterna skulle vara tio heltidsanställda bestående av både avdelningschefer och 

medarbetare inom deras avdelningar samt ytterligare en person på en högre chefsposition. Val 

om informanter kom vi fram till efter ett samtal med butiksansvarig då vi fick lite mer 

information om hur organisationen är uppbyggd.  Vi lade sedan fram vårt kriterieurval och 

utifrån detta fann personalchefen informanter som passade in på detta och som var villiga att 

delta i en intervju. 

 Urvalet resulterade i en butiksansvarig som är chef över avdelningscheferna, tre 

avdelningschefer och sex anställda inom dessa avdelningar, dvs. två stycken från varje 

avdelning. Urvalet föll sig även så att det blev jämn könsfördelning mellan cheferna och 

medarbetarna, något som vi inte hade efterfrågat då detta inte var relevant för vår 

undersökning eftersom vi inte utgick ifrån att ha ett genusperspektiv på vår undersökning. 

 

4.5 Tillvägagångssätt 

Till en början besökte vi organisationen och diskuterade med butiksansvarig, som blev vår 

gatekeeper, och bollade några idéer om hur vi skulle kunna genomföra undersökningen. 

Gatekeeper är en person som ger intervjuaren tillgång till fältet27.  Butiksansvarig gav oss ett 

trevligt bemötande och bad oss återkomma då vi tänkt igenom vilka vi önskade att intervjua. 

När vi gjort vårt urval blev nästa steg att maila våra idéer till butiksansvarig och vi fick sedan 

mail från personalchefen om att hon hade tagit kontakt med sina anställda och fått 

medgivande av dessa att de ville ställa upp i vår undersökning. Detta innebar att 

personalchefen i detta skede blev vår gatekeeper. 

Vi avgränsade vår undersökning genom att endast undersöka ett Maxi ICA, detta på grund av 

att vi inte ville generalisera vårt resultat utan vi var intresserade av hur det såg ut på just 

                                                   
26Dalen, (2007), s. 56 
27Sjöberg, Wästerfors. (2008), s. 30 
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denna affär. Dessutom avgränsade vi arbetet genom att endast intervjua heltidsanställda. Detta 

därför att vår förförståelse gjorde oss medvetna om att deltidsanställda inte har lika mycket 

kontakt med cheferna och eftersom det var ledarskapet som vi ville undersöka föll valet på 

heltidsanställda och chefer då vi skulle avgränsa oss. 

Tanken var att de intervjuer som vi ville använda oss av var semistrukturerade intervjuer som 

var utformade utifrån vissa teman. Poängen, enligt Aspers, med semistrukturerade intervjuer 

är att dessa även ger utrymme till att ställa följdfrågor. Det gavs även under intervjusamtalet 

utrymme för intervjupersonen att utveckla sitt svar om intervjupersonen så önskade. En annan 

fördel var att vi som forskare fick hjälp av våra nedskrivna frågor att samtidigt hålla oss till 

ämnet som vi undersökte28. För att underlätta intervjun och hjälpa oss att hålla oss till vårt 

forskningsområde utformade vi två intervjuguider, en för chefer och en för medarbetare, med 

frågor som berörde olika teman, nämligen bakgrund, affärsidé, ledarskap och 

arbetsmotivation samt feedback. Tanken med bakgrundsfrågor var dels för att skapa en bild av 

intervjupersonen och dels för att skapa en mjuk grund för intervjun. Därefter ställde vi frågor 

som berörde affärsidén, arbetsmotivationen, feedback och sedan frågor om ledarskap, då 

dessa kan upplevas som lite mer känsliga valde vi att lägga dessa sist i intervjun. De frågor 

som berörde arbetsmotivationen försökte vi att formulera så att vi inte frågade direkt om den 

utan vi valde att ställa frågor som indirekt syftade på vår definition av arbetsmotivation, se 

ovan. Vidare skedde vissa omformuleringar samt att vi la till vissa frågor då vi hade börjat 

skriva på vår teori. Detta för att vi insåg att teorierna öppnade upp vår förståelse för vilka 

faktorer som kunde påverka arbetsmotivationen. Genom detta tillvägagångssätt tillämpade vi 

den hermeneutiska cirkeln genom att vår förförståelse utvecklades genom ökad kunskap om 

fältet. 

 

När vi skulle genomföra intervjuerna så bestämde vi tillsammans med personalchefen en dag i 

början av veckan som fungerade för oss båda. Vi fick komma till organisationen en förmiddag 

då det var mindre kunder i butiken och blev då visade till deras konferensrum som de hade 

förberett för oss med att ställa fram vatten och frukt. Intrycket av organisationen var att det 

var fräscht, modernt och strukturerat. Något som vi både noterade var att all personal hälsade 

glatt på oss, även dem som vi inte skulle intervjua. 

Vad beträffade våra intervjupersoner hade de redan fått tilldelat olika tider för när de skulle bli 

intervjuade av oss vilket alla höll sig till. I praktiken betydde detta att organisationen hade 

avsatt en viss tid av det dagliga arbetet för oss, då vi kunde genomföra våra intervjuer. Detta 
                                                   
28 Aspers, 2007 s.137 
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medförde att vi även visste vem som skulle komma och att vi då kunde förbereda oss inför för 

varje intervjuperson. Vår uppfattning var att de allra flesta ville prata med oss, även om vissa 

verkade nervösa och mindre pratglada. Vi turades om att intervjua medan den andra satt och 

observerade.  Då vi genomförde våra intervjuer använde vi oss av diktafon för att sedan kunna 

transkribera det insamlande materialet för sammanställning och analys. 

 

4.6 Etiska aspekter 

Som forskare bör vi vara medveten om de etiska aspekterna gällande hur vi behandlar både 

intervjupersonen och det insamlande materialet. Innan vi påbörjade intervjun presenterade vi 

oss och förklarade vårt syfte med intervjun. Vidare förklarade vi att intervjun var frivillig samt 

att materialet skulle hanteras konfidentiellt och att intervjupersonerna i uppsatsen skulle förbli 

anonyma. Detta för att skydda individens integritet genom att undvika att läsaren ska kunna 

härleda varifrån vi har inhämtat vårt material. I uppsatsen valde vi att använda oss fingerande 

namn samt att inte tydligt benämna vilken butik vi pratade om. Vi förklarade även att vi var 

tvungna att spela in samtalet för att underlätta en ordagrann transkribering av intervjun. Vi 

försäkrade intervjupersonerna att det var endast vi som skulle lyssna på inspelningarna. 

Dessutom garanterade vi att de skulle få ta del av uppsatsen då den blivit examinerad.   

 

Då vi frågade om ledarskapet inom organisationen är vi medvetna om att detta kunde 

upplevas som ett känsligt ämne för de anställda då det är deras närmaste chefer som de pratar 

kring. Dock var intervjun frivillig vilket gjorde att de hade valet att inte svara på frågorna om 

de inte ville. När vi upplevde att vi kom in på känsliga områden och intervjupersonen inte vill 

berätta om detta så försökte vi inte tvinga fram något svar. 

Vidare då vi sammanställde materialet så försökte vi tänka på att undvika att göra den 

etnografiska klyftan allt för stor29. Med detta menar vi att vi ska försöka beskriva materialet så 

att våra intervjupersoner inte känner sig allt för främmande inför vår beskrivning, 

resultatsammanfattning och analys. 

 

 

 
                                                   
29Aspers, (2007), s. 105 
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4.7 Reflektioner 

När vi kom till organisationen blev vi mycket vänligt bemötta vilket vi var medvetna om kan 

ha påverkat vår bild av organisationen då vår förförståelse blev bekräftad. Dock är detta något 

som vi var medvetna om och något som vi har reflekterat kring under arbetets gång. Vi har 

genom detta insett fördelen med att vara två som skriver uppsats, att man hela tiden påminner 

varandra om vad syftet med uppsatsen är. 

På grund av att vi själva inte tog kontakt med intervjupersonerna utan att detta skedde genom 

personalchefen kan detta ha lett till att organisationen valde de personer som är positivt 

inställda till sin arbetsplats.   

De tankar vi hade efter vi genomfört våra intervjuer var vi i början kände oss en aning 

obekväma i rollen som intervjuare och att detta kan ha påverkat intervjusituationen. Dock 

kände vi att vi blev mer och mer säkra för varje intervju som vi genomförde. En annan aspekt 

som kan ha påverkat intervjusituationen var att det rådde en viss tidsbrist, då vi hade fasta 

tider att hålla oss till. Detta medförde att vi i början kände oss en aning stressade och kan på 

grund av detta skyndat på intervjun. Dock insåg vi efter de första intervjuerna att det fanns tid 

för oss att ställa alla frågor samt att det fanns tid för intervjupersonerna att tänka efter. 

En reflektion som vi gjorde i efterhand var att vi eventuellt hade kunnat få intervjupersonen 

att utveckla sina tankar angående t ex brister i organisationen om de tagit del av 

intervjuguiden i förväg. Anledningen till att vi inte gav de intervjuguiden i förhand var för att 

undvika att man skulle diskutera frågorna mellan medarbetare och chefer vilket i sin tur hade 

kunnat påverka deras svar. 

Andra reflektioner som kom upp efter genomförandet av intervjuerna var att vi gjorde en 

tolkning av det vi såg i intervjupersonerna. En intervjuperson satt och skrattade nervöst, en 

annan intog rollen som mussla, dvs. var inte så pratsam och ville vidareutveckla saker. Detta 

gjorde det svårt för oss då vi inte fick så fylliga svar och ibland lite motsägelsefulla svar. Vi 

kunde märka att vissa var vana att samtala med främmande människor och var avslappnande i 

den rollen. 

Ytterligare reflektioner kan göras kring hur interaktionen mellan oss, intervjuare, och 

intervjupersonen kan ha påverkat intervjusituationen. Dels kan den ha påverkats av att vi var 

två som intervjuade en person vilket kan ha lett till att intervjupersonen känt sig i underläge. 

En annan betydelsefull reflektion som vi gjorde var hur vi praktiskt tillämpade 

hermeneutikens tankesätt när vi utifrån vår frågeställning, där vi är intresserade av ledarskapet 

och arbetsmotivationen, valt att lyfta fram helheten men genom att hänvisa till delar i 

materialet. Detta är något som vi nu kommer gå in närmare på i presentationen av materialet. 



   
 

~ 20 ~ 
 

5. Presentation av materialet   

Vi kommer nedan att presentera materialet utifrån olika teman som vi funnit kring hur våra 

intervjupersoner pratade om bl.a. arbetsmotivation och ledarskap inom organisationen. Dessa 

teman är utbildning, affärsidé, ledarskap, arbetsmotivation och feedback. För att skydda våra 

intervjupersoners integritet har vi valt att inte hänvisa till vad specifika personer sagt utan till 

stor del presentera resultatet utifrån generella resultat. Dock kommer vi på vissa ställen lyfta 

fram vad enskilda personer har nämnt då vi anser att detta är relevant för vår undersökning. Vi 

kommer att börja med en kort beskrivning av våra intervjupersoner, där vi har gett dem 

fingerade namn, för att ge läsaren en uppfattning om våra intervjupersoner.    

I presentationen av materialet och analysen kommer vi att benämna våra intervjupersoner på 

olika vis. När vi talar om anställda syftar vi på chefer och medarbetare, medan när vi pratar 

om de separata grupperna eller individerna benämner vi de som chef(-er) eller medarbetare. 

5.1 Presentation av intervjupersoner 

Intervjuperson 1 heter Martin och är ställföreträdande butikschef samt försäljningschef för 

Övrig färsk, vilket innefattar bröd, frys och mejeri. Han har arbetat i butiken sedan 2003 och 

dessförinnan på en annan Maxi butik från 1998. 

Intervjuperson 2 heter Mikael och arbetar som säljledare för Övrig färsk. Han har arbetat i 

butiken sedan 2002 och dessförinnan på en annan Maxi butik från 1994. 

Intervjuperson 3 heter Karl och arbetar inom Kolonialavdelningen. Han har arbetat i butiken 

sedan 2002 och dessförinnan på en annan Maxi butik från 1998. 

Intervjuperson 4 heter Gunilla och arbetar som kassaledare. Hon har arbetat i butiken sedan 

2002 och var arbetslös i två år innan hon blev anställd. Dessförinnan arbetade hon på en ICA 

butik i 13 år. 

Intervjuperson 5 heter Jan och arbetar som säljledare för Mejeri. Han har arbetat i butiken 

sedan 2002 och dessförinnan arbetat i butik i fyra år. 

Intervjuperson 6 heter Tina och arbetar inom avdelningen Kolonial. Hon har arbetet i butiken 

sedan 2003 och dessförinnan arbetat på olika företag. 
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Intervjuperson 7 heter Gudrun arbetar som kassachef och säljledare för Information och spel. 

Hon började arbeta inom branschen för 19 år sedan och har jobbat i butiken sedan 2002 samt 

varit kassachef i 11 år. 

Intervjuperson 8 heter Marika och arbetar som kassörska. Hon började arbeta i butiken 2002 

och dessförinnan arbetat inom olika organisationen. 

Intervjuperson 9 heter Björn och arbetar som försäljningschef för Färskvaror och säljledare 

för avdelningen Kött. Han har arbetet i butiken sedan 2003 och har dessförinnan arbetat 10 år 

inom branschen. 

Intervjuperson 10 heter Lisa och arbetar som Butikschef samt säljledare för Kolonial och 

Hälsa och Skönhet. Hon har arbetat i butiken sedan 2006 och varit butikschef ett år, och 

dessförinnan i en annan butik från 2002. 

5.2 Utbildning 

Vad beträffar utbildningen bland anställda finner vi att samtliga har gymnasieutbildning eller 

motsvarande dock har ingen Högskoleutbildning eller liknande. 

Cheferna har utöver gymnasieutbildning även gått olika utbildningar inom den så kallade ICA 

skolan, till exempel personalutbildningar, butiksledarutbildning, kassaledarutbildning etc.  

Alla anställda har dessutom arbetat inom branschen i många år. Många av dem var med från 

början när butiken öppnade 2002. 

5.3 Affärsidé 

Då vi frågar om företagets affärsidé och hur medvetna de är om den, syftar samtliga 

medarbetare och chefer den vision och värderingar som företaget har i sina svar. Dessa har all 

personal tillsammans varit med och utarbetat. 

Övervägande majoritet av de anställda anser sig vara medvetna om företagets visioner och 

värderingar och säger att det är någonting som de har med sig i sitt dagliga arbete. De ger 

exempel på detta när de säger att de i det dagliga arbetet sätter kunden i fokus, att kundernas 

behov är det viktiga och att vara trevlig, generös och tillmötesgående gentemot kunden. Det 

handlar även om att affären ska vara marknadens bästa och billigaste. Många menar även att 

på grund av att de har så många års erfarenhet inom företaget, är detta någonting som de 

uppfattar sker automatiskt. Vi får berättat för oss att som nyanställd måste skriva på ett avtal 
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för att visa att de tagit del av värderingarna och visionen samt att de kommer arbetat utifrån 

dessa. 

Vidare säger medarbetarna att detta blir inpräntat i och med utbildningar, till exempel genom 

en trestegskurs där det togs upp hur de ska bemöta kunderna. Det är även något som tas upp i 

samband med personalmöten, då det talas om olika problem, till exempel om hur de ska 

bemöta kunder. Medarbetarna menar då att de i och med detta utgår utifrån företagets visioner 

och värderingar. Detta är även något som nämns av cheferna.  En av medarbetarna nämner 

även att värderingarna och visionen blir väldigt tydliga, då det finns skyltar överallt med 

dessa. Detta var även något som vi kunde urskilja då vi såg dessa både i fikarummet, i trappan 

ner till lagret från kontoret och på en stor banderoll på väggen till ingången av butiken. 

Värderingarna handlar även om att det ska finnas och skapas en bra stämning mellan 

medarbetarna. En av medarbetarna berättar att en viktig del är att alla håller ordning i 

fikarummet och hjälps åt. Det tas även upp att de ska vara ärlig, att de pratar med varandra 

och inte om varandra. Samtliga medarbetare säger att de kan prata med sina kollegor och även 

vända sig till sina chefer vid problem.   

Alla medarbetare säger att visioner och värderingar inte är något som förmedlas i det dagliga 

arbetet. Dock menar de att detta är något som hela tiden finns med och påverkar indirekt hur 

de är i sin yrkesroll. Några nämner att det inte spelar någon roll vad de som privatperson har 

för åsikter utan att när de är på arbetet så är det företagets vision och värderingar som 

anammas och som de arbetar utifrån.   

Lisa säger 

”…  jag  känner  väl  till dem, och det är därför jag känner att jag måste vara här 

varje dag och känna ja, men jag ska vara engagerad, jag ska vara motiverad, jag 

ska vara liksom ... köra schysta puckar, att man ska vara ärlig, det är ju det man 

skriver på när man anställs här på företaget, att det är policyn som gäller 

liksom…” 

5.4 Arbetsmotivation 

Majoriteten av medarbetarna säger att de viktigaste komponenterna för att dem ska trivas och 

utvecklas i sitt arbete är att de har nöjda och trevliga arbetskamrater. Även att de känner sig 

trygga med sina kollegor och med arbetsplatsen samt att de känner en gemenskap inom 

organisationen. Vissa säger även att det är viktigt att de har roligt tillsammans med sina 
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arbetskamrater både på och utanför arbetsplatsen. Något annat som tas upp är samhörighet 

och delaktighet i arbetet, att de som medarbetare känner att de blir sedda. Det uttrycks även av 

en medarbetare att en viktig komponent för att motiveras är att få feedback för sitt arbete. 

Andra aspekter som nämns är att de har en bra kontakt med sina chefer, att kunderna är nöjda 

och att de känner att de har ett varierande arbete. 

Då medarbetarna beskriver vilka faktorer som driver dem till att göra ett bra arbete, ser vi en 

likhet med ovannämnda komponenter. Det som driver majoriteten av medarbetarna är nöjda 

chefer, nöjda kunder och tryggheten med sina arbetskamrater. Vidare nämner vissa även den 

egna tillfredsställelsen av att känna att de har gjort ett bra arbete. Att när de känner detta vill 

de göra kunderna nöjda och detta driver dem till att göra ett bra arbete. En av medarbetarna 

tar även upp ekonomisk bonus och företaget framgång som en viktig drivkraft. 

Då cheferna pratar om vilka komponenter som är viktiga för dem för att de ska trivas och 

utvecklas, tar de upp faktorer som att de vill känna att de har ett inspirerande, varierande och 

roligt arbete samt att de ser på resultatet att de har gjort ett bra arbete. 

Lisa säger 

”…  jag  vill  ju  känna  att  jag  har  ett  inspirerande  jobb…  så  att  jag  känner  att  jag  vill  

komma hit, alltså en morot, för  jag  vill  ju  känna  att  jag  strävar  någonstans…  både  

i min personliga utveckling och sedan vill jag ju självklart att butiken ska gå 

jättebra, går butiken bra så får jag ju ett kvitto på att jag har gjort rätt, att jag har 

guidat  min  personal  rätt…” 

Detta citat sammanfattar väldigt tydligt vad samtliga chefer anser är komponenter som är 

viktiga för att de ska utvecklas och trivas. Vissa nämner även att en viktig del är att de känner 

förtroende från Köpmannen, som är den högsta chefen, och att de känner att de har stor frihet 

i sitt arbete. 

Det är även dessa faktorer som gör att de känner att de har en drivkraft till att göra ett bra 

arbete. Att känna att arbetet är inspirerande, att det flyter på och få ett resultat på att de gjort 

ett bra arbete. De nämner även att de försöker se till helheten, att genom att hålla sig själva 

motiverande och hålla medarbetarna glada leder det till att kunden blir glad och då gör att 

företaget går bra. Då går belöningen tillbaka till dem, både i form av beröm och i form av det 

ekonomiska. 
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5.5 Frihet och kompetens 

Samtliga, både chefer och medarbetare, är väldigt säkra på att de har den kompetens som 

krävs för sitt arbete. Detta på grund av att vissa nämner att de har väldigt lång erfarenhet inom 

företaget och branschen. Vissa säger att dem känner att de har denna kompetens då de får 

feedback från cheferna och medarbetare. En av medarbetarna nämner att hans kollegor vänder 

sig till honom då de vill ha hjälp med något vilket gör att han känner att de har förtroende för 

honom. En annan medarbetare säger att hon är säker på sin kompetens på grund av feedback 

dels från chefer men även från leverantörer som kommer till butiken och berömmer hennes 

avdelning. 

Då vi frågade cheferna om huruvida de anser att de tar tillvara på de anställdas kompetens, 

uppfattar vi att merparten av dessa anser det finns möjligheter för medarbetarna att utvecklas 

om de vill. Dock får vi en känsla av att det är upp till medarbetarna att ta initiativet om de vill 

avancera inom företaget. Lisa säger 

”Vi  försöker ta tillvara på den så mycket som möjligt, vi gör ju, i den mån vi kan, 

internrekryteringar först och främst, vi ser ju potentialen i de medarbetare vi har 

hos oss, och visar de framfötterna och växer så självklart vill vi att dem ska växa 

inom företaget också, och då kan en få komma upp till en högre position som 

säljledare eller ja, absolut så tar vi till vara på den och på det som de kan visa på 

att  de  är  duktiga  på  ” 

Citatet visar att det finns möjlighet att avancera internet inom organisation om det så önskas. 

Även medarbetarna uppfattar att det finns möjligheter att avancera och visa sin kompetens, 

om de skulle vilja, inom företaget. Dock säger samtliga att de är nöjda med den position som 

de har, samt att många av dem inte har ambitionen till att avancera inom organisationen. 

Tina säger 

”…  jag  är  ingen  ledare,  då  måste  man  ha  en  viss  personlighet  och  det  har  jag  inte..  

och vill man inte gå vidare på den linjen så är det faktiskt inte så mycket mer man 

kan  utvecklas  inom  handel…  men  å  andra  sidan  är  jag rätt nöjd, jag har ju mitt 

lilla  ansvarsområde  så  jag  har  ju  båda  delarna..” 

Vi noterar även i materialet att kassaavdelningen skiljer sig från de andra avdelningarna, som 

vi har intervjuat personer inom, då både chefen och medarbetarna säger att det inte finns så 
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många utvecklingsmöjligheter inom kassaavdelning. Detta leder då även till att kassachefen 

inte känner att hon kan ta vara på medarbetarnas kompetens mer än vad hon gör.    

Då vi frågade medarbetarna om hur stor frihet de känner inom sitt arbete berättar att de har 

frihet i sitt arbete, men inom vissa ramar. Vissa säger att de är reglerade via central styrning 

som till exempel reklamutskick och prissättning men att de har frihet inom sin avdelning 

genom att de kan välja och styra över sortimentet. Många av medarbetarna säger även att vid 

ombyggnad av till exempel gavlar måste dem vända sig till sina chefer för rådfrågning om 

detta. Vissa av medarbetarna säger även att de har stor frihet både i sitt handlande, såsom 

nämnt ovan, men även i att inte vara övervakad, det vill säga att cheferna står och kontrollerar 

deras arbete. Vi får berättat för oss både av chefer och medarbetarna att det finns tydliga 

direktiv för arbetet, vilket ger en trygghet för båda parter samt att cheferna litar på att 

medarbetarna vet vad dem ska göra. Det är endast vid rådfrågning eller problem som 

medarbetarna vänder sig till sina chefer, annars sköter de sitt arbete ganska fritt. 

5.6 Ledarskap 

5.6.1 Definition av en bra ledare och dålig ledare 

När vi frågar medarbetarna om vad de anser är en bra ledare säger samtliga att en bra ledare 

ska ge klara och tydliga direktiv. En bra ledare ska även vara lyhörd och lyssna på sina 

anställda och inte köra över sin personal och deras idéer. Vissa menar även att delaktighet och 

förmåga att delegera ansvar, så att alla får lika mycket ansvar, är en viktig egenskap. 

Medarbetarna säger även att det är viktigt att man ska kunna lita på sina chefer och kunna gå 

till dem med sina bekymmer, även privata. Andra egenskaper som nämns är att det är viktigt 

att de kan prata med cheferna och att de ska vara jämlika med sina anställda.  Medan vissa av 

medarbetarna  säger  att  en  bra  ledare  är  en  som  inte  är  inne  och  ”petar”  för  mycket  i  det  

dagliga arbetet, menar andra att en bra ledare ska vara synlig i det dagliga arbetet. 

En dålig ledare däremot definieras av medarbetarna som en som inte lyssnar, som kör över 

sina anställda, inte visar uppskattning eller ger feedback. Andra egenskaper som nämns är att 

en dålig ledare är en person som inte kan lära ut på ett bra sätt. 

Samtliga av cheferna definierar även en bra ledare som någon som är lyhörd mot sina 

medarbetare och är delaktig. Ledaren ska vara bestämd, men även vara öppen för idéer och 

tankar. De säger att en ledare behöver vara tydlig i sin roll samtidigt som de ska kunna arbeta 

tillsammans  med  medarbetarna  och  ”vara  en  i  gänget”.  Vissa  nämner  även  att  det  är  viktigt  att  
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delegera och lita på sina medarbetare, samtidigt som de ska kunna känna förtroende för 

ledaren. 

Martin säger 

”…  ett  bra  ledarskap  då kan man delegera, och man kan lita på medarbetarna att 

det blir gjort och att man låter dem få möjligheten till att göra själv, bra ledarskap 

då är man nog också en.. jag ska inte säga en i gänget för man ska fortfarande 

kunna visa att man är ledare, men man ska inte tro att man sitter uppe på en tron 

och  bestämmer  och  pekar  med  hela  handen  utan  komma  ner  på  samma  nivå” 

Många av cheferna säger att en bra ledare ska ge feedback och vara en förebild och vara 

inspirerande. En av cheferna ger exempel på att det är viktigt att som ledare vara en förebild 

när det till exempel gäller hur man uppträder mot kunderna. Man pekar på att det är viktigt att 

förmedla till sina medarbetare vad butiken står för och hur de jobbar utifrån detta. Att det är 

butikens uppfattning som är den viktiga och inte medarbetarnas privata. I ledarskapet är det 

viktigt att nå ut till alla med information och vara tydlig om organisationens mål och den 

vision som de har så att alla strävar efter samma mål. Vissa av cheferna tar även upp att 

ledarskap är något som växer fram och att det förbättras genom erfarenhet, att det är en sak att 

lära sig och en annan att utöva det. Även förtroende är något som måste växa fram mellan 

ledaren och medarbetarna. En ledare måste våga göra fel och visa att ledaren inte är perfekt 

och kunna ändra sig vid felaktiga beslut. 

Cheferna beskriver en dålig ledare som någon som inte visar sig för personalen och inte tar 

sitt jobb på allvar. En dålig ledare är även någon som dominerar över sina medarbetare och 

inte litar på dem samt någon som inte kan delegera ansvaret. 

En av cheferna beskriver och jämför den nya och gamla ledaren för organisationen. Han 

berättar för oss att den gamla chefen var i grunden militär och pekade med hela handen och 

var ganska rak på sak, vilket många hade svårt för. Den chefen gav sällan feedback och 

pekade mest på det som var fel. Butiken gick i början trögt och visade inte goda resultat, som 

är viktiga för en Köpman. I jämförelse med den tidigare chefen är den nya chefen 

(Köpmannen) väldigt lättsam men ändå tydlig i sin roll. 

Björn berättar för oss 

”vår  Köpman  är  ju  ganska  ung,  han  är  ju  bara  40  år,  och  han  har  ju  ett  annat  sätt  

att se ledarskap på i och med att han är så ung, den förre Köpmannen som vi hade 
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var ju äldre, gammal militär, så att det var ju en otrolig skillnad när vår nya 

Köpman  kom  in  i  bilden” 

Björn berättar vidare att den nya Köpmannen är väldigt social, han kan till exempel sätta sig i 

fikarummet och prata med vem som helst, vilket skapar en skön känsla. Vi får beskrivet för 

oss att det är positivt att han bara inte sitter på sitt kontor. Den nya Köpmannen vet även vad 

han vill åstadkomma och beskrivs som en sådan person som medarbetarna vill vara kompis 

med. Det nämns även av en av medarbetarna att Köpmannen är nere varje morgon på golvet 

och hälsar på de anställda. Många av cheferna säger att de har förtroende för Köpmannen och 

likaså att han har förtroende för dem. 

En av cheferna beskriver även Köpmannen som orsaken till att ledningsgruppen är så 

sammansvetsad, på grund av att han är tydlig med vad han vill med dem i ledningsgruppen. 

Det som de enas om i ledningsgruppen ska dem få ut till resten av medarbetarna. Det nämns 

även att det inom ledningsgruppen finns ett bra ledarskap, vilket kommer från köpmannen 

som är tydlig med sina mål. Inom ledningsgruppen kan de ventilera, ta och ge feedback och 

diskutera med varandra. Att det fungerar inom ledningsgruppen, det de gör, smittar av sig och 

förmedlas sedan till medarbetarna. 

5.6.2 Fördelar och brister i ledarskap inom organisationen 

När vi frågor om hur bra ledarskap yttrar sig inom organisationen, att det är viktigt att 

medarbetarna känner sig delaktiga både i sitt arbete och i informationen om företaget. Vissa 

av cheferna säger att detta leder till att det skapas en bra stämning på arbetsplatsen. 

Björn uttrycker detta som 

”…  en  total  stämning  på  arbetsplatsen,  har  man  en  mjuk,  trevlig,  härlig,  stämning  

så  tror  jag  att  mycket  av  det  grundar  sig  i  ledarskapet  på  företaget” 

Detta är även något som tas upp av en annan chef då hon berättar att butiken har en bra 

stämpel  ”ute  på  stan”  som  har  spridits  av  gamla  och  nuvarande  medarbetare.  Det  handlar  just  

om att det är en bra stämning inom organisationen och att de har kul ihop när de jobbar där. 

Vidare berättar hon om hur bra ledarskap yttrar sig inom organisationen och säger att cheferna 

låter sina medarbetare ta ansvar och sköta sina avdelningar samt att cheferna gör så att de 

känner sig delaktiga. Företaget satsar även mycket på utbildningar, kickoff aktiviteter och 

andra aktiviteter. Ledningsgruppen har även haft utbildning i ledarskap med ett 

konsultföretag, både med hela gruppen och individuellt under det senaste halvåret. 
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Lisa säger 

”man  försöker  hitta  saker  hela  tiden  så  att  man  känner  att  det  är  roligt,  att  man  

känner sig uppskattad  för  det  man  gör…  så  den  här  lilla  extra  gåvan  är  kanske  

värdefull  för  varje  enskild  medarbetare” 

Vid frågan om vilka brister som finns i ledarskapet inom organisationen går åsikterna isär 

bland cheferna och många ser inte några konkreta brister. Det som nämns är tidsbrist, vilket 

gör att cheferna inte är tillgängliga för sin personal. Dock ses detta inte som brist då det är 

någonting som ledarna och medarbetarna accepterar, för det är så det fungerar inom deras 

bransch. Driften går först, dvs. ibland får det prioriteras så att allting i affären flyter på. 

Ytterligare en av cheferna nämner att om hon ska vara väldigt kritisk skulle hon kunna tänka 

sig att det är en brist att ingen av de som sitter i ledningsgruppen har en högskoleutbildning, 

utan att de istället har jobbat sig upp inom branschen till sin nuvarande chefsposition. Hon 

nämner dock att detta även kan se som något inspirerande för många som kommer in i 

företaget. 

När vi frågar medarbetarna om hur de uppfattar ledarskapet inom organisationen säger 

samtliga att det fungerar bra, de vet vad de ska göra och hur de ska bete sig. De säger att 

cheferna lyssnar på dem, de kan gå till cheferna och både bolla idéer och även komma med 

problem samt att de vågar säga ifrån om det är någonting som de inte håller med om. En 

positiv aspekt som tas upp är att medarbetarna får mycket information och regler att hålla sig 

till. Många tar även upp att det finns både vissa för – och nackdelar. På det generella 

ledarskapet har dock medarbetarna svårt att finna brister, utan de ger personliga enskilda 

exempel. En av medarbetarna ser en nackdel med ledarskapet att ledningsgruppen är, som hon 

säger,  ”stöpta  i  samma  form”.  Med  detta  menar  hon  är  de  är  väldigt  lika  och  samspelta  och  att  

de tänker likadant. Hon ser detta som både en nackdel och en fördel. Hon tror att det är viktigt 

med olika idéer och aspekter för att driva företaget framåt, samtidigt som det kan vara en 

styrka då detta gör att de vet vad de vill och hur dem ska göra det. Ytterligare en fördel som 

hon tar upp är att ledningsgruppen består av ett ungt gäng. 

Tina uttrycker det som 

”de  har  inte  så  mycket  med  sig  i  bagaget  de  flesta,  de  är  unga  och  formbara  helt  

enkelt och då kan man liksom få in dem i den linjen som företaget vill att alla ska 

gå  åt  samtidigt” 
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5.6.3 Upplevelser av ledarskapet i det dagliga arbetet 

Då vi frågar medarbetarna om hur delaktiga de anser att cheferna är i det dagliga arbetet 

svarar de flesta att de anser att deras chefer är väldigt delaktiga och engagerade i arbetet. Det 

ges exempel på hur cheferna är ute på golvet och plockar upp varor i butiken och sätter sig i 

kassan om det är kris där. Många nämner att cheferna hjälper till och gör samma jobb som 

medarbetarna vid sidan om deras ledarskap. Då det nämns att de inte är delaktiga så har 

medarbetarna förståelse för detta genom information, att de vet varför, till exempel att 

cheferna sitter i budgetförhandlingar osv. 

Chefernas upplevelser om hur de utövar sitt ledarskap handlar mycket om att de försöker vara 

lyhörda och lyssna på sina medarbetare dels när det uppkommer problem eller idéer som 

medarbetarna kommer med. Vissa nämner att på veckomöten ska alla få säga sin mening och 

kunna ta upp frågor och funderingar. Detta tas även upp på medarbetarsamtal, som sker cirka 

en gång per år, då varje enskild individ får tillfälle att säga vad de tycker. En av cheferna 

trycker på detta, att det är viktigt att medarbetarna känner att de är sedda och hörda, för att 

annars tror de att de bara är en i gänget. 

Vidare anser cheferna att deras medarbetare är väldigt självgående och vet vad de ska göra. Så 

de upplever inte att medarbetarna behöver så mycket ledarskap i det dagliga arbetet. Det som 

nämns är att vissa personer, t ex nyanställda, behöver mer ledarskap och få regler och mål, för 

att sedan bli mer och mer självgående. En av cheferna säger att det är mycket upp till 

medarbetarna att ta eget ansvar att ta till sig hans ledarskap, det vill säga som ledare kan de 

inte hålla på och styra sina medarbetare utan de måste bli självgående. Samtliga av cheferna 

säger även att de finns där för sina medarbetare vid rådfrågning och vägledning samt om det 

uppstår problem så kan medarbetarna alltid komma till dem. 

5.7 Feedback 

Vidare när vi frågar cheferna om hur feedback förmedlas i det dagliga arbetet säger samtliga 

att de är medvetna om att de borde bli bättre på att ge feedback och då främst positiv 

feedback. De säger att oftast är det lättare att ge negativ feedback än positiv. Till exempel när 

en medarbetare gör ett bra jobb, detta för att de tar för givet och tänker att medarbetarna gör 

ett bra jobb. Dock försöker de bli bättre på att även ge positiv feedback så att man framhåller 

det dagliga jobbet som en bra insats. Vissa säger att de känner hur mycket deras medarbetare 

växer då de får positiv feedback och inser då hur mycket det betyder för medarbetarna. 
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En av cheferna nämner att det är viktigt att ge den negativa feedbacken på rätt sätt samt att det 

finns belägg för det som sägs samt att även lära medarbetaren att kunna ta emot den mindre 

positiva feedbacken.    

Lisa säger 

”det  kanske  är  ofta  negativ  feedback  som  du  kommer  med,  alltså  du  relaterar  till  

något som du kanske har gjort som inte blev så bra och det kommer mer 

automatiskt, att har du negativ feedback så tar du det ofta direkt, men positiv är 

ofta  mycket  svårare  att  ge  (…)  jag  försöker  verkligen  hela  tiden  tänka  på  att  inte  

bara  ge  negativt  utan  också  ge  positivt” 

Vi får även berättat för oss att cheferna och medarbetarna nyligen har gått en utbildning i tre 

steg, som handlar bland annat om att ge och ta emot feedback. De säger även att det är viktigt 

med feedback inom organisationen. Åsikterna om hur feedback förmedlas till medarbetarna i 

det dagliga arbetet går isär, då vissa säger att de får väldigt mycket positiv feedback medan 

andra upplever att de inte får så mycket feedback eller ingen alls.  Merparten av medarbetarna 

anser att feedbacken fungerar bra, de upplever att de får positiv feedback både från sina chefer 

samt arbetskamrater i sitt dagliga arbete. 

Tina säger    

”Ja  det  kan  vara  en  flyktig kommentar när butikschefen går förbi mig och säger 

’shit  va  snygg  gavel  du  har  byggt’  eller  ’shit  vilket  bra  tryck  du  har  i  hyllan’  eller  

hon kan säga att en säljare har varit här och sagt att det alltid är så snyggt här, det 

är ju mer såna här smådetaljer, det ju inte så att hon ställer sig bakom mig och 

klappar  mig  på  ryggen  (…)  utan  det  är  mer  såna  här  små  kommentarer  som  man  

uppskattar” 

En av medarbetare uppfattar att feedbacken ofta blir mer generell på t ex veckomöten, då 

cheferna tar upp mer allmänt vad som är bra och ger feedback till en grupp anställda. Han 

menar att det är oftare fungerar på detta viset, mer än att feedbacken är personlig som det 

finns möjlighet till under medarbetarsamtal, något som han säger att organisationen inte har 

haft på många år. 

Vissa av medarbetarna säger att cheferna arbetar aktivt med att förbättra hur feedback 

förmedlas inom organisationen. 
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När vi frågar om hur ledarskapet påverkar medarbetarnas arbetsmotivation går åsikterna isär. 

Vissa hävdar att det inte påverkar någonting mer än att det kan vara kul att få höra att de har 

gjort ett bra jobb. En av medarbetarna säger att han blir motiverad om man blir uppmuntrad 

och att han känner sig delaktig i organisationens mål. Han nämner även att det är positivt att 

medarbetarna och cheferna hittar på mycket aktiviteter utanför arbetet såsom golf. 

En annan säger att det påverkar ganska mycket, att ju bättre chef man har som är på samma 

nivå som medarbetarna desto bättre arbetar de, vilket gör att det flyter på och de blir då mer 

motiverade. 

Tina säger 

”det  är  ju  klart  en  viktig  del  i  arbetet,  att  man  trivs  med  ledarna…  så  jo  men  

påverkas gör jag.. fast jag tycker det ändå är viktigast med mina närmast, de jag 

jobbar ihop med, att det fingerar, då jo påverkar gör jag nog mest humörmässigt 

men  inte  arbetsmässigt” 

Detta är även något som en annan medarbetare nämner då han säger att han kan påverkas i 

humöret och att det kan leda till irritation då snabba beslut, om till exempel varuplaceringar, 

fattas av cheferna som gör att hans  arbete  blir  mer  ”krångligt”. Dock säger han att han har 

förståelse  för  detta,  att  det  är  en  snabbrörlig  bransch  där  man  måste,  som  han  säger,  ”byta  fot  

beroende  på  hur  vindarna  blåser”.     

5.8 Sammanfattning 

För att kortfattat sammanfatta resultatet vill vi nu lyfta fram vad vi finner mest intressant och 

tydligt i våra intervjuer. Något som vi finner intressant är att samtliga tar upp företagets vision 

och värderingar då vi frågor om affärsidén. Detta är inget som de tänker på dagligen men att 

de ända är medvetna om dem och att de finns inpräntade så att det är något som påverkar 

deras arbete. 

Vi ser skillnader i vad chefer och medarbetare upplever påverkar deras arbetsmotivation. 

Medan medarbetarna lyfter fram vikten av gemenskap och samhörighet inom organisationen, 

nämner cheferna att drivkraften kommer ur viljan att göra ett bra arbete. 

Samtliga medarbetare anser sig ha frihet inom vissa ramar i sitt arbete och anser liksom 

cheferna att de har kompetens till att utföra sitt arbete. Vidare säger de flesta medarbetare att 

det finns möjlighet att utvecklas inom organisationen om de skulle vilja det, vilket även 
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cheferna säger. Intressant är även att samtliga medarbetare är nöjda med sin position och inte 

har behov av att utvecklas. 

Inom ledarskapet finner vi likheter i hur både chefer och medarbetare definierar en bra ledare, 

såsom delaktighet, förtroende, lyhördhet och förmåga till att delegera ansvar och 

arbetsuppgifter. Samtliga medarbetare uppfattar ledarskapet bra då de vet hur de ska bete sig, 

vilket är något som även cheferna säger. En annan intressant aspekt är att medarbetarna 

känner att de kan gå till sin chef vid problem och rådfrågning samt att detta är något som 

cheferna även förmedlar till sina anställda. 

De flesta anser att feedbacken fungerar bra men cheferna är medvetna om att de kan ge 

positiv feedback.  

Slutligen menar vissa av medarbetarna att ledarskapet påverkar arbetsmotivationen mest 

humörmässigt mer än arbetsmässigt. Dock anser vi att vi kan läsa mellan raderna att 

ledarskapet är något som påverkar dem mer än de själva tror. Detta är något som vi nu i 

analysen kommer att gå in närmare på. 

6. Socialpsykologisk analys 

Då vi ovan har presenterat resultatet utifrån vissa teman kommer vi nu i vår analys använda 

oss av de olika teorierna utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv. Vi ska med hjälp av 

teorierna urskilja socialpsykologiska processer som finns inom vår organisation samt visa på 

komplexiteten i att utöva ett ledarskap inom en organisation. 

Vår analys utgår ifrån vår frågeställning; Hur utövas ledarskapet i en bestämd Maxi Ica butik 

i Södra Sverige och hur påverkar ledarskapet och organisationskulturen medarbetarnas 

arbetsmotivation? 

  

 6.1 Hur organisationen använder affärsidén som socialt kitt 

Inledningsvis vill vi börja med att förklara hur organisationens affärsidé, det vill säga deras 

vision och värderingar, är något som håller samman likväl medarbetare som chefer som ett 

socialt kitt. Vidare vill vi lyfta fram dessa värderingar och vision då vår uppfattning är att 

dessa har skapat en grund som organisationen vilar på och som genomsyrar hela 

organisationen. De vill säga dessa bildar en kärna som allt inom organisationen kretsar kring, 

vilket kan ses en organisationskultur. 
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När vi frågar medarbetarna om affärsidén hänvisar samtliga till organisationens värderingar 

och vision. Dessa gemensamma värderingar är något som medarbetarna har varit med och 

arbetat fram, tillsammans med cheferna, vilket vi antar skapade en känsla av gemenskap och 

delaktighet. Värderingar handlar om engagemang, gemenskap och ärlighet. Dessa ska skapa 

en känsla som motiverar dem, en stämning där alla känner samhörighet och respekt för 

varandra. Medarbetarna menar att värderingarna inte är något som de förmedlar i det dagliga 

arbetet, utan något som finns med och påverkar hur de agerar i sin yrkesroll. Eftersom de 

arbetat länge inom branschen så menar medarbetarna att de vet vad som förväntas av dem, 

både i hur de ska bete sig i sin yrkesroll och hur de ska utföra sitt arbete. Värderingarna och 

visionen är något som vi upplever har införlivats i medarbetarnas medvetande, dels genom att 

nyanställda får skriva under att de tagit del av dessa och dels för att det är något som tas upp i 

samband med personalmöten och vid problem. Vi anser att detta leder till att medarbetare hela 

tiden blir påminda om organisationskulturen och organisationen stärker och upprätthåller den. 

Utifrån Alvessons teori om organisationskultur tror vi oss se att organisationen arbetar utifrån 

en strategi där de genom olika åtgärder försöker få medarbetare att känna solidaritet och 

lojalitet med företaget genom att binda dem till företagets mål och värderingar som innefattas 

i organisationskulturen. Detta är något som vi kan se att de har gjort eftersom alla talar utifrån 

organisationens värdegrund gällande normer och regler. Vi upplever även att detta övergått i 

en organisk process som något som sker automatiskt, det vill säga att det har införlivats i 

medarbetarna då cheferna inte anser sig behöva förmedla detta i det dagliga arbetet. 

I vårt material upplever vi oss se hur värderingar och visionen blir en grund för hur 

personalen identifierar sig med organisationen och organisationskulturen, en så kallad 

organisationsidentitet. När medarbetarna pratar så talar de utifrån organisationsidén, att de 

sätter kunden i fokus samt att de strävar efter att skapa en bra stämning inom organisationen. 

Detta är något som vi själva känt av när vi besökt butiken och affären har även ett rykte om 

sig om att vara en bra arbetsplats där det råder en bra stämning. Vissa av medarbetarna och 

cheferna berättar att de har roligt med sina arbetskamrater och att de även kan dela privata 

upplevelser. Genom denna vision och värderingar, kan man utifrån Alvessons teori, se hur 

personalen formas utefter vad organisationen står för, vilket även är något som de arbetar 

utefter i det dagliga arbetet.  Organisationens vision och värderingar fungerar även som en 

symbol för integration, ett sätt att skapa samhörighet mellan medarbetarna vilket även verkar 

som ett socialt kitt. Med detta menar vi att värderingarna och visionen fungerar som ett socialt 

kitt genom att hålla samman människorna inom organisationen och skapar 
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organisationskulturen.  Ett  gemensamt  synsätt  är  att  alltid  sätta  kunden  i  fokus,  ”Kunden  är  

kung”,  vilket  skapar  en  sammanhållning mellan medarbetarna som delar detta synsätt. Det 

sociala kittet har även en känsloreglerande kapacitet, det vill säga det påverkar hur de som 

medarbetare känner och tänker kring organisationen, vilket vi kan se då det råder en positiv 

stämning bland dem. Vi upplever att medarbetarna är positivt inställda till sin arbetssituation 

och ledarskapet, eftersom de nämner få brister angående det sistnämnda. 

Organisationskulturen med dess vision och värderingar påverkar dels hur de ser på 

organisationen och dels hur de ser på ledarskapet. Här kan vi se hur ledarskapet inom 

organisationen håller den samman och förmedlar det som organisationen står för. 

Detta för oss in på tanken om hur ledarna och medarbetarna upplever ledarskapet inom 

organisationen, något som vi nu kommer att fortsätta med i vår analys. 

6.2 Ledarskapet inom organisationen  

6.2.1 Personlighetsegenskaper hos en ledare 

När medarbetarna beskriver egenskaper om hur en bra ledare bör vara nämner de 

personlighetsegenskaper som förmåga till att ge tydliga och klara direktiv, vara lyhörd och 

lyssna samt att inte köra över sina medarbetare. Detta är något som till viss del stämmer 

överens med de personlighetsegenskaper som Rubenowitz utgår ifrån angående skickligt 

ledarskap. Han menar att ledaren har förmåga att lyssna på sina medarbetare och visa respekt 

för deras synpunkter och förlag. Dock skriver han att dessa är medfödda anlag hos en ledare, 

något som vi är kritiska mot då vi anser att ledarskap är socialt konstruerat och något som 

uppkommer i interaktionen mellan chef och medarbetare. 

Vidare skriver Rubenowitz att det är viktigt att ge medarbetarna beröm för ett väl utfört 

arbete, något som våra medarbetare inte nämner som en viktig egenskap men som cheferna 

däremot tar upp. Det är intressant att notera att medarbetarna inte upplever sig behöva beröm 

från sina chefer, vilket är något som vi kommer gå in på under stycket, Behovsteori. 

Vi tolkar detta som att cheferna är medvetna om att detta är en betydelsefull egenskap hos en 

ledare för att tillfredsställa några av de grundläggande mänskliga behoven som 

självtillfredsställelse, självkänsla och självtillit. Vidare kan vi urskilja hur dessa behov blir 

tillfredsställda då medarbetarna pratar kring sin arbetssituation, att de känner att de har 

kompetens och frihet inom sitt arbetsområde, att de är nöjda med sitt arbete samt att de känner 

att de får uppskattning för sitt arbete. 
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Rubenowitz menar att ledarskap är ett inlärt beteende som kan skapas genom utbildning. 

Inom vår organisation har cheferna genomgått olika ledarskapsutbildningar. Dock menar 

många av dem att det inte räcker med utbildningar, utan att ledarskap är något som växer fram 

genom samspel med medarbetarna där förtroende uppkommer. Vidare säger vissa av cheferna 

att det är viktigt att vara en förebild, eftersom hur de som ledare agerar mot kunden förmedlas 

till medarbetarna om hur de ska agera. Genom detta överförs organisationens värderingar och 

vision från ledarna till medarbetarna. Vi tolkar detta som ett inlärt beteende, vilket är något 

som har skapats genom erfarenhet och förtroende snarare än genom utbildning. Detta är även 

något som vi tror bygger på en outtalad acceptans från medarbetarnas sida, det vill säga de 

skulle inte se cheferna som förebilder om de inte såg upp till och kände förtroende för dem. 

De som vi har pratat med har lång erfarenhet inom branschen och arbetat många år 

tillsammans vilket vi tror leder till att erfarenhet och förtroende har haft tid att växa fram. 

Vilket är något som rimmar med teorin om att ledarskap är ett inlärt beteende. 

6.2.2 Demokratisk och auktoritär ledarstil 

Utifrån Rubenowitz teori om demokratisk och auktoritär ledarstil finner vi att både 

medarbetarna och cheferna beskriver en bra ledare utifrån den demokratiska ledarstilen, vilket 

är en person som är personalinriktad och har kompetens, det vill säga kan delegera ansvar och 

har förmåga till att samordna arbetet så att det gynnar hela gruppen. Samtidigt är det även en 

person som är lyhörd för medarbetarnas förslag och åsikter. Vi antar att det inom 

organisationskulturen råder en demokratisk ledarskapsstil då deras vision och värderingar har 

tagits fram genom ömsesidigt samarbete mellan medarbetare och chefer. Genom att våra 

intervjupersoner beskriver ledarskapet inom organisationen utifrån den demokratiska ledaren 

så kan vi göra detta antagande, något som Martin sammanfattar i citatet under stycket 

Ledarskap. 

Vi tolkar det som att det tidigare inom organisationen har utövats ett auktoritärt ledarskap då 

vi fått berättat för oss att organisationen hade en Köpman som, med sitt ursprung i det 

militära, pekade med hela handen, oftast satt inne på sitt kontor och var sällan nere på golvet 

med medarbetarna, samt förmedlade huvudsakligen negativ feedback. Detta i jämförelse med 

den nya Köpmannen som beskrivs som någon de har förtroende för, att han visar sig ute bland 

medarbetarna. Varje morgon är han nere på golvet och hälsar på medarbetarna och han kan 

sitta och prata i fikarummet med medarbetarna. Vi fick berättat för oss att med den tidigare 

Köpmannen så gick organisationen trögt medan den idag går väldigt bra. Detta indikerar att 

det nya ledarskapet fungerar bättre än det gamla, det vill säga att demokratiskt ledarskap i 
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detta fall ökar såväl den positiva stämningen inom organisationen som organisationens 

välstånd. Medarbetarna säger att de kan prata med sina chefer likväl som cheferna säger att 

medarbetarna kan komma till dem vid problem och rådfrågning, vilket vi anser även indikerar 

ett situationsanpassat ledarskap som vi nu övergår till att beskriva. 

6.2.3 Situationsanpassat ledarskap 

Rubenowitz teori om situationsanpassat ledarskap, det vill säga att ledaren kan anpassa sitt 

ledarskap efter den givna situationen, är något som också rimmar med utfallet i vårt material. 

Ett tydligt exempel på tillämpat situationsanpassat ledarskap är att cheferna berättar att det är 

viktigt att kunna vara med på golvet och arbeta med medarbetarna, samtidigt som de måste 

veta när de måste gå in och vara ledare. Ett annat exempel är då vissa av cheferna berättar att 

de uppskattar sitt arbete för att det är väldigt varierande och de inte vet vad som händer från 

en dag till en annan. Vi anser att det tyder på att det råder ett situationsanpassat ledarskap 

inom organisationen. 

I det bra situationsanpassade ledarskapet har man förmågan till att ge feedback vid rätt 

tillfälle, vilket är något som ledarna vet att de borde blir bättre på att göra. Detta är något som 

vi kommer diskutera vidare i avsnittet om Behovsteori. 

Vi vill lyfta fram att det är vår uppfattning att det inte endast är en av dessa ledarskapsstilar 

som gör en bra ledare utan en blandning av dem. Vår uppfattning är att en bra ledare har vissa 

personlighetsegenskaper, vissa beteenden men även kan anpassa sitt ledarskap utefter 

situationen.  Detta är något som vi kan se hos cheferna inom vår organisation. Cheferna 

lyssnar på sina medarbetare, på grund av att visionen och värderingarna har man lagt grunden 

för en demokratisk ledarstil och ett tydligt tecken på att man kan anpassa sitt ledarskap är då 

de säger att de kan vara kompis och en i gänget samtidigt som de kan ta ett kliv tillbaka när 

det behövs och vara ledare. 

Vi har nu med hjälp av dessa teorier velat visa på ett bra ledarskap och hur vi kan se detta 

inom vår organisation. Detta är även något, som vi uppfattar, att medarbetarna verifierar 

genom sina uttalanden om hur de uppfattar ledarskapet inom organisationen. 

För att gå vidare i vår analys vill vi nu lyfta fram hur arbetsmotivationen påverkas av 

ledarskapet genom att använda oss av två motivationsteorier, kognitiv motivationsteori och 

behovsteori. 

 



   
 

~ 37 ~ 
 

6.3 Arbetsmotivation 

6.3.1 Kognitiv motivationsteori 

Det är viktigt för en organisation att behålla sina medarbetares arbetsmotivation vilket är 

något som faller under ett bra ledarskap. Vi har teorier som förklarar arbetsmotivation, men 

vill även i vår analys lyfta fram hur ledarskapet påverkar medarbetarnas arbetsmotivation och 

vad som motiverar medarbetarna utöver ledarskapet. Detta är något som Kaufmann & 

Kaufmann tar upp, då de menar att individen motiveras dels av personlig måluppfyllelse och 

dels av att arbetet kan leda till belöning som är knutna till behov och önskemål. Viktiga 

komponenter som medarbetarna nämner är bland annat nöjda kunder vilket gör att de själva 

känner sig nöjda med sitt arbete. Detta är något vi tolkar som en personlig måluppfyllelse då 

de säger att det är viktigt för dem att känna att de gjort ett bra arbete. Belöning kan vi se finns 

i form av positiv feedback från chefer, kollegor, kunder och leverantörer. 

I kognitiv utvärderingsteori skiljer författarna på inre och yttre motivation. Inre motivation är 

beroende av dels kompetensupplevelse och dels självbestämmande. Samtliga av våra 

medarbetare säger, som nämnt tidigare, att de känner att de har kompetens för att utföra sitt 

arbete och även att de känner att de är fria att bestämma inom sitt ansvarsområde inom vissa 

ramar. Yttre motivation däremot handlar om belöning som bonus, lön, förmåner eller 

befordran. För att nå denna typ av motivation används arbetet som redskap. Vår tolkning är 

att, genom ledarskapet, inom organisationen använder sig av yttre motivation. Här försöker 

cheferna öka den yttre motivationen hos medarbetarna genom belöning som bonus då 

företaget går med vinst. Detta kan vara en strategi från företagets sida, att aktivt arbeta för att 

hålla sina anställda motiverade, dock är det bara en av medarbetarna som nämner detta. De 

flesta av medarbetarna nämner istället den inre motivationen som deras drivkraft till att göra 

ett bra arbete.  Vi tolkar det som att den inre motivationen hos dem är starkare än den yttre. 

Detta kan förklara varför vi uppfattar att de flesta har ett starkt organisationsengagemang och 

arbetsproduktivitet, något som Kaufmann & Kaufmann förklarar med att en inre motivation 

leder till positiv identifikation med företaget. Vi uppfattar att medarbetarna är positivt 

inställda till företaget samt att det tas upp få nackdelar med både ledarskapet och 

organisationen. Då något nämns, som brister inom ledarskapet, förklaras detta bort med 

förståelse för bristerna. Detta gör att vi känner att vi bör ifrågasätta denna optimism som 

råder, vilket vi senare i analysen kommer att göra då vi använder Asplunds teori för att 

anlägga ett kritiskt perspektiv av vårt resultat.     
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Inom kognitivutvärderingsteori nämner man vikten av positiv feedback för att medarbetaren 

ska känna motiverande glädje inom sitt arbete. Medarbetarna nämner dock att de inte behöver 

så mycket feedback i deras dagliga arbete samt att detta inte påverkar deras arbetsmotivation 

utan möjligen att det påverkar känslomässigt. Detta tror vi grundar sig i en stark inre 

motivation hos medarbetarna, som dels bygger på att de trivs med att bestämma själva inom 

sitt arbetsområde och dels att de är medvetna om att de har kompetens för sitt arbete. 

Då de inom organisation genomgått utbildning inom ledarskap och feedback, kan vi som 

forskare fråga sig varför cheferna inte ger mer feedback än de gör. Vår tolkning av detta är att 

det finns en outtalad förståelse mellan cheferna och medarbetarna att om de inte hör 

någonting så vet de att arbetet utförs bra. Vi har i vårt material sett bevis på detta när de har 

talat kring feedback, de menar att de har bra medarbetare som de vet gör ett bra arbete vilket 

gör att de har svårt att ge positiv feedback i det dagliga arbetet samtidigt som medarbetarna är 

medvetna om att de gör ett bra arbete vilket gör att de inte behöver få det bekräftat varje dag. 

Kaufmann & Kaufmann skriver även om rollförväntningar, vad som förväntas av 

medarbetarna i arbetet. Om det finns en överensstämmelse mellan ålagda arbetsuppgifter och 

rolluppfattningar mellan medarbetarna och chefer så leder detta till en ökad arbetsmotivation. 

Detta är något som vi uppfattar klargörs dels genom att medarbetarna skriver på vad som 

förväntas av dem när man börjar arbeta inom organisationen och dels genom att de delar 

organisationens värderingar och vision. Ett sätt att klargöra vilka rollförväntningar som finns 

är att organisation har, genom visionen och värderingar, konkretiserat vad de förväntar av sina 

anställda. 

Ledarskapet inom organisationen tyder även på att de ger friheten så att medarbetarna kan 

uppfylla behovet av självbestämmande samt att de även ges utrymme till att uppfylla 

kompetensbehovet. Dessa två komponenter är som nämnt tidigare starkt kopplade till den inre 

motivationen som är tydligt bundna till organisationsengagemang, vilket i sin tur gynnar 

organisationen. Positivt inställda medarbetare ökar arbetsproduktiviteten och därmed 

organisationens välstånd. Då organisationen går med vinst kan organisationen använda 

överskottet och omvandla det till bonus, som går tillbaka till medarbetarna, vilket Kaufmann 

& Kaufmann skulle kalla yttre motivation. Med detta vill vi visa att det endast inte är inre 

motivation utan även yttre motivation som kan påverka medarbetarnas arbetsmotivation. 

Att den inre motivationen är starkare kan bero på att vissa grundläggande behov tillgodoses, 

vilket vi nu vill förklara ytterligare med hjälp av Maslows behovsteori. 
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6.3.2 Maslows behovsteori 

Denna teori bygger på att det finns en rangordning mellan de mänskliga behoven, där de lägre 

behoven, de så kallade bristmotiven, måste tillfredsställas innan man kan aktivera nästa 

behov, de så kallade växtmotiven, i behovstrappan. Utifrån behovsteorin kan vi urskilja att 

medarbetarnas bristmotiv är något som tillfredsställs inom organisationen, vilket leder till en 

ökad arbetsmotivation. Vi kommer dock i denna del av analysen fokusera på de sociala 

behoven samt växtmotiven, för att lyfta fram hur dessa behov tillfredsställs av cheferna och 

hur detta påverkar medarbetarnas arbetsmotivation. 

Den högsta nivån av bristmotiv innefattar tillfredsställelse av de sociala behoven. Detta är 

något som vi anser uppfylls då medarbetarna dels har någonstans att gå och dels att 

medarbetarna nämner att anknytningen till arbetskamraterna är en faktor som driver dem till 

att göra ett bra arbete. Vi ser även hur dessa behov uppfylls då det finns bra 

samarbetsförhållanden inom organisationen vilket ger uttryck i den positiva stämningen, som 

vi nämnt tidigare och som uttrycks av en av cheferna i citatet av Björn under stycket om 

ledarskap. 

Genom det demokratiska ledarskapet, som vi tycker oss se, är cheferna starkt 

personalinriktade vilket är något vi kan se genom att de till exempel anordnar sociala 

aktiviteter vid sidan om arbetet. Även här tycker vi oss se att de genom sin vision och 

värderingar har tagit fasta på de sociala behoven då de i dessa främjar bland annat gemenskap 

för att skapa en stämning där alla känner samhörighet, vilket något som många nämner som 

komponenter som driver dem till att göra ett bra arbete. 

Då de genom ledarskapet inom organisationen tillgodoser dessa bristmotiv leder det till att det 

skapas en arbetsmotivation hos medarbetarna som även kan förklaras som en inre motivation 

vilket bidrar till ett organisationsengagemang. Det gör även att de knyter sina medarbetare till 

organisationen genom att de förstärker känslan av gemenskap och samhörighet. 

Medarbetarna berättar att komponenter som driver dem till att göra ett bra arbete är nöjda och 

trevliga arbetskamrater. Utifrån Maslows teori gällande växtmotivet uppskattning uppfattar vi 

att medarbetarna får uppskattning från sina kollegor vilket bidrar till positiv arbetsmotivation. 

Mindre betydande faktorer, men som ändå nämns, är även uppskattning i form av positiv 

feedback från chefer och leverantörer. Med detta vill vi visa att detta behov till stor del 

tillgodoses inom organisationen samt att det inte nödvändigtvis behöver vara uppskattning 

från chefer. Vi kan återkoppla detta till, som tidigare nämnts, att medarbetarna inte har så stort 
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behov av att få feedback från sina chefer, då att de får det från andra människor i sin 

omgivning. 

Det femte och sista steget på behovstrappan är självförverkligande som handlar att ha 

möjlighet att använda sig av sin kapacitet för att förverkliga och utveckla sina potentialer, 

förmågor, egenskaper och anlag. Vi tolkar det som att medarbetarna får detta behov uppfyllt 

till viss del då de förverkligar sig själva i och med att de säger att de är nöjda och tillfreds med 

sitt arbete, dock får de inte utvecklingsbehovet tillfredsställt även om vissa säger att det skulle 

finnas möjlighet till utveckling om de så ville. Vi kan även anta att om medarbetarna skulle 

vilja göra karriär måste de söka sig till en annan butik då chefspositioner redan är tillsatta i 

den butiken som de arbetar i. 

Vår tolkning är dock att om de skulle utveckla sig vidare skulle de utvecklas bort från den 

grupp de ingår i inom organisationen, vilket är något som vi antar att de inte skulle vilja göra 

då det trivs bra med gruppen. En annan tolkning kan vara att cheferna bidrar till att 

medarbetarna ska känna sig nöjda med sin position för att om alla strävade efter att göra 

karriär skulle inte organisationen fungera, det krävs att har rätt man på rätt plats. 

Vidare tolkar vi det som att det är de sociala behoven som till störst del tillgodoses inom 

organisationen, vilket vi menar förklarar varför motivationen hos medarbetarna är så pass 

stark som den är. Detta är något som åter igen överensstämmer med organisationens 

värderingar och vision om att skapa en gemenskap och samhörighet inom organisationen. Vår 

tolkning är att det kan vara tillräckligt att tillfredsställa bristmotiven för att skapa motivation 

hos människor, vilket står i motsats till Maslows behovsteori som menar att då behovet om 

självförverkligande uppfylls så utlöses en stark motivation. Vi menar vidare att detta tyder på 

att det inte är medarbetarnas självuppfyllande behov som är det väsentliga utan de sociala 

behoven som står i centrum för individens välbefinnande och motivation. 

Det är även något som går i samklang med Asplunds tankar om att människan är en socialt 

responsiv varelse vars sociala behov är det mest grundläggande för en individs välbefinnande. 

Vi kommer nu gå vidare i vår analys och anlägga ett lite mer kritiskt perspektiv på vårt 

material och försöka synliggöra bakomliggande mönster genom att tillämpa misstankens 

hermeneutik. Hittills har vår analys präglats av en positiv ton angående hur anställda uppfattar 

organisationen och ledarskapet, varför vi nu kommer att belysa de sprickor i bilden av den 

goda arbetsplatsen som vi också till viss del identifierar. Detta är något som vi kommer att 

göra genom att använda oss av Asplunds teori om konkret och abstrakt socialitet. 
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6.4 Organisationskultur som abstrakt respektive konkret socialitet 

Asplund menar att det moderna samhället i hög utsträckning utmärks av en abstrakt socialitet 

som kommer av att människor intar abstrakta yrkesroller som motsvarar 

samhällsutvecklingens behov av rationalitet. För medarbetarna i butiken är det viktigt att allt 

flyter på i det dagliga arbetet, de är då verksamma utifrån sin yrkesroll och under intervjuerna 

märker vi att de även då är präglade av sin yrkesroll. Denna abstrakta socialitet är något, som 

utmärker och efterfrågas i det moderna samhället och som påverkar och begränsar den sociala 

responsiviteten. Människor som är kunder förväntar sig bra service i form av ett vänligt 

bemötande när de köper en tjänst då de förväntar sig att detta ingår i tjänsten.   

Det vi kan se i butiken är att ledningen är mån både om medarbetarnas trivsel som att de ska 

inta roller som följer av företagets policy eller vision. Detta kan förstås som att de vill skapa 

en känsla av konkret socialitet inom ramen för den abstrakta socialiteten. 

Organisationskulturen som innefattar organisationens vision och värderingar bär fram en vilja 

att skapa en god arbetsmiljö som kan förstås som att utrymme ges åt en mer konkret socialitet, 

genom att dessa värderingar bygger på gemenskap, ärlighet och engagemang. I och med att 

företagets vision och värderingar innefattar restriktioner av den sociala responsiviteten under 

själva arbetet, där företrädesvis positiva emotioner är önskvärda, särskilt i medarbetarnas 

relation till kunderna, kan det inte tillåtas omfattande konkret socialitet när arbetet utförs. 

Detta därför att inom den konkreta socialiteten kan individen tillåta sig att känna och reagera 

på stimuli utifrån alla sina emotioner för att kunna vara socialt responsiv på ett konkret vis. 

Då medarbetarna är tvungna att agera inom ramen för den form av abstrakt socialitet som 

utmärker organisationen och utifrån de abstrakta roller som finns i arbetslivet leder det till att 

medarbetarna, till stor del, måste lägga band på de känslor och beteenden som präglas av den 

konkreta socialiteten och därmed på delar av deras sociala responsivitet när de utför sitt 

arbete. 

Detta rimmar med det Asplund säger om att den sociala responsiviteten blir urholkad då 

individer måste besvara stimuli på ett förutbestämt sätt. Den ålagda roll som organisationen 

kräver av sina medarbetare hämmar till viss del den sociala responsiviteten och främjar den 

abstrakta socialiteten då medarbetarna inte får respondera på stimuli som de själv önskar. Den 

konkreta socialiteten hålls till viss del tillbaka för att inte slå ut den effektivitet som finns 

inbakad i den abstrakta socialiteten, då den individ som befinner sig inom den konkreta 

socialiteten är ovillig att underkasta sig den form för arbetsdisciplin som råder i det moderna 

samhället. Samtidigt som abstrakt socialitet är något helt nödvändigt och utmärker roller i det 
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moderna arbetslivet så är ett visst mått av konkret socialitet också nödvändigt för att anställda 

ska orka med sina arbeten.  

Asplund menar att den moderna människan förväntas lägga band på sin sociala responsivitet 

och vara objektiv samt visa arbetsdisciplin. Vi tolkar det som att det inom organisationen har 

skapats en disciplinerad social responsivitet genom att ledarskapet har lyckats få 

medarbetarna att anamma organisationens värderingar. Många av våra intervjupersoner 

nämner att det inte är relevant vad de som privatpersoner tycker i det dagliga arbetet. Det 

finns tydliga regler inom organisationen gällande hur de som medarbetare ska agera, vilka har 

blivit befästa i den vision och värderingar som de själva varit med och tagit fram. Samtliga 

medarbetare blir påminda om värderingar och visionen genom att de finns uppsatta överallt i 

personalutrymmena och tas upp i samband med personalmöten då de bland annat pratar om 

kundbemötande. Asplund menar att denna disciplinerade form av socialitet handlar om att 

belöna och bestraffa. Straffet är påtvingad asocial responslöshet, det vill säga en begränsning 

av hur medarbetarna får respondera på stimuli, och belöningen blir att man får är någon grad 

av social responsivitet, det vill säga feedback när man sköter arbetet väl.  

Vidare menar Asplund att om det finns givna restriktioner kan man tala om en roll, vilket vi i 

detta fall tolkar som den vision och värderingar som är införlivade i den abstrakta yrkesroll 

som medarbetarna har. Organisationen förväntar sig att när medarbetaren är i den främre 

regionen, som i detta fall är ute i butiken, agerar utifrån denna yrkesroll och därmed den 

abstrakta socialiteten då man agerar utifrån den disciplinerade sociala responsiviteten. 

Däremot kan vi anta att medarbetarna belönas till viss grad av social responsivitet i den bakre 

regionen, till exempel i fikarummet där man tillåts prata av sig och svara på stimuli från 

kollegor och chefer. Samtidigt kan vi föreställa oss att den disciplinerade sociala 

responsiviteten upprätthålls även i den bakre regionen då de som medarbetare kanske aldrig 

går ur sin yrkesroll så länge de befinner sig inom organisationen. Under våra intervjuer befann 

vi oss i den bakre regionen och såg då att även då de befann sig i den bakre regionen så 

släppte de inte på sin yrkesroll utan pratade påtagligt med oss utifrån denna, vilket är något 

som stärker vår tolkning om att den disciplinerade sociala responsiviteten även upprätthålls 

”bakom  kulisserna”. 

Då detta kritiska perspektiv har anlagts kan frågan ställas om varför medarbetarna upplever 

den form för abstrakt socialitet som präglar arbetsplatsen som något positivt. Ett svar på 

denna fråga är att medarbetarna finner något konkret i det abstrakta. Vi kan anta att det inom 

organisationen råder, en utifrån hur arbetet ska utföras, avvägd abstrakt socialitet men att det 
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inom avdelningarna finns utrymme för den konkreta socialiteten och att vara socialt responsiv 

i betydelsen att ha personliga relationer med sina arbetskamrater. Som vi tog upp ovan är det 

sociala behovet viktigt för arbetsmotivationen. Asplund skulle tänkas hävda att även denna 

gemenskap som skapas bland medarbetarna är präglad av abstrakta yrkesroller i en abstrakt 

socialitet. Dock menar vi att medarbetarna upplever det abstrakta som något positivt då de i 

viss utsträckning upplever den abstrakta gemenskapen som en konkret socialitet, då de i 

denna gemenskap tillåts vara socialt responsiva. Det är något som vi fått berättat för oss när 

medarbetarna säger att de har roligt med sina kollegor och kan prata med sina chefer även om 

privata problem. En intressant aspekt av det empiriska materialet är i, detta sammanhang, att 

trots att ledarskapet beskrivs i positiva termer finns det även beskrivningar om att ledarskapet 

inte betyder så mycket för arbetsmotivationen. Istället nämns tryggheten med arbetskamrater 

som en viktig faktor, vilket kan betyda att de känner gemenskap med de andra.  

För att lyfta fram hur viktigt ledarskapet är för en väl fungerande organisation vill vi visa på 

komplexiteten mellan social responsivitet, disciplinerad social responsivitet och asocial 

responslöshet som utmärker arbetsmiljön i företaget. Vår uppfattning är att om denna 

balansgång inte finns kan detta leda till social medvetslöshet, vilket enligt Asplund innebär att 

man förlorar förmågan att respondera. En bra ledare har en förmåga att hjälpa sina 

medarbetare att upprätthålla en professionell hållning, samtidigt som de tillåts att i någon mån 

vara  sig  själva  ”bakom  kulisserna”.  Detta  tyder  på  att  cheferna  tillåter  en  viss  konkret 

socialitet, att cheferna stödjer medarbetarna i det emotionella arbetet t ex när de lyssnar på 

privata problem samt att man tillåter viss social responsivitet mellan medarbetarna, vilket kan 

hjälpa medarbetaren bibehålla sin yrkesroll i den abstrakta socialiteten. Dock är detta inte 

något som sker ute i butiken, där blandar de inte in sina personliga känslor i arbetet. Att de 

inte gör det bidrar på så sätt till den goda stämningen och en viss form av faktisk upplevd 

konkret socialitet. Denna form av konkret socialitet uppstår genom den styrning av 

medarbetarna  som  uppmuntrar  till  en  mer  ”spontan”  konkret  socialitet  som  utgår  från  

organisationskulturen och som därmed är länkad till den abstrakta socialiteten. 

Vi anser att den positiva stämning och bild av organisationen som vi tagit del av tyder på att 

det finns ett bra ledarskap, det demokratiska ledarskapet, inom organisationen som 

upprätthåller denna balans mellan konkret och abstrakt socialitet. Samtidigt som vi velat 

påvisa genom att använda Asplunds teori att det även finns restriktioner för den sociala 

responsiviteten inom vår organisation. 
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I det moderna, demokratiska, ledarskapet som vi finner inom vår organisation är det centralt 

att medarbetarna ska trivas med sitt arbete, känna engagemang, kunna utvecklas och trivas 

socialt. Det sistnämnda kan förstås som trivsel när de utför arbetsuppgifter tillsammans med 

kollegor samt när de umgås förbehållslöst, som på fikaraster. Vi tolkar det som att ledarskapet 

inom vår organisation tycks ha ambitionen att skapa en god arbetsmiljö. 

7. Sammanfattning 

Syftet med är uppsats var att undersöka ledarskap och organisationskulturen på en specifik 

ICA butik i södra Sverige och hur ledarskapet påverkar arbetsmotivationen. Vår ambition är 

att besvara frågeställningen; Hur utövas ledarskapet i en bestämd Maxi Ica butik i Södra 

Sverige och hur påverkar ledarskapet och organisationskulturen medarbetarnas 

arbetsmotivation? Vår undersökning är utförd utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv och 

materialet har tolkats med hjälp av en hermeneutisk vetenskapsteoretisk ansats. Till grund för 

analysen har vi använt oss av tio semistrukturerade intervjuer som vi därefter har analyserat 

utifrån valda teorier. 

 

Utifrån det resultat som vi fått genom vår undersökning finner vi följande slutsatser. Vi har 

funnit att organisationen har en tydlig organisationskultur som bygger på den vision och de 

värderingar som butiken har. Organisationskulturen fungerar som ett socialt kitt som skapar 

gemenskap bland medarbetarna samtidigt som det är någonting som alla arbetar utefter. Då 

alla arbetar efter samma mål skapas det en positiv stämning. Den positiva gemenskapen, i 

vilken medarbetarna tillåts vara socialt responsiva, uppfyller det sociala behovet vilket i sin 

tur skapar arbetsmotivation. Organisationskulturen med dess vision och värderingar är något 

som förmedlas via ledarskapet till medarbetarna. Den ligger även till grund för den 

fungerande växelverkan som finns mellan chefer och medarbetare som bygger på att det finns 

ett ömsesidigt förtroende, som har uppkommit som en konsekvens av det demokratiska 

ledarskapet som råder inom organisationen. 

Beträffande motivationen inom organisationen finner vi att den inre motivationen är den som 

är starkast. Denna bygger på att medarbetarna känner en stark upplevelse av att vara 

kompetenta för sina arbetsuppgifter och även anser sig vara självbestämmande inom sitt 

arbetsområde. Ledarskapet är tydligt med vision och värderingar vilket gör att det skapas 

ramar för hur man ska agera i sin yrkesroll. Vidare innebär detta att den överensstämmelse 

som finns mellan medarbetarna och cheferna angående rolluppfattningar leder till en ökad 

arbetsmotivation. 
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Det demokratiska ledarskapet bidrar således till att medarbetarna känner att de har kompetens 

och är självbestämmande i och med att de har dessa ramar att utgå ifrån samt att medarbetarna 

tillåts att ta ansvar inom dessa.  Detta skapar i sin tur en inre motivation hos medarbetarna. 

De ramar som skapats av visionen och värderingar visar att organisationen främjar en 

disciplinerad social responsivitet vilket är något som medarbetarna ser som något positivt 

därför att medarbetarna då kan hålla isär yrkesroll och privatroll. 

 

Vidare finner vi att ledarskapet har som ambition att upprätthålla en balans mellan yrkesroll 

och personligt utrymme, mellan den konkreta och abstrakta socialiteten. Ledarskapet ser till 

att det finns en rimlig växelverkan mellan social responsivitet, asocial responslöshet, förstått 

som regelstyrd kommunikation och den abstrakta yrkesrollen. På grund av att ledarskapet 

inom organisationen tillåter en viss mängd av fritt socialt utbyte, det vill säga konkret 

socialitet inom yrkesrollen, det vill säga den abstrakta socialiteten, gör det att medarbetarna 

kan agera utifrån den abstrakta yrkesrollen i butiken på ett sådant sätt att de bibehåller den 

positiva stämning som vi har känt av.    

Det demokratiska ledarskapet bidrar indirekt via organisationskulturen till en arbetsmotivation 

hos medarbetarna genom att de via ledarskapet uppfyller dels de sociala behoven samt 

upprätthåller en balans mellan abstrakt och konkret socialitet. 

 
8. Reflektioner 

I detta kapitel vill vi delge läsaren reflektioner kring saker som vi har funderat kring när vi nu 

har genomfört vår undersökning. Vår förhoppning är att vi genom vår undersökning har 

bidragit till en ökad kunskap hos läsaren om ledarskap, organisationskultur och 

arbetsmotivation inom vår valda organisation. Vi är medvetna om att vi inte kan generalisera 

resultatet, men att det specifika ändå kan bidra till ökad förståelse. 

 

Med facit i hand kan vi reflektera över vår den positiva förförståelse som vid hade vid 

undersökningens början. Den positiva stämning som vi upplevde inom organisationen 

skapade vår positiva förförståelse samt att det var därför vi valde att genomföra 

undersökningen på just i denna butik. Denna förförståelse bekräftades ytterligare då vi blev 

väl bemötta genomgående under undersökningen. 

Vår förförståelse kan ha påverkat att vi inte var tillräckligt ifrågasättande till det våra 

intervjupersoner berättade, genom att vår förförståelse blev bekräftade gjorde det att vi inte 
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ifrågasatte det de sa. Detta kan ha berott på vår okunskap i rollen som forskare vilket kan ha 

lett till vi missade undertoner i intervjupersonernas berättelser. Om vi aktivt hade tillämpat 

misstankens hermeneutik hade detta hjälpt oss att ta fasta på motsägelser och ifrågasätta det 

uppenbara. Då vi inte hade misstankens hermeneutik i åtanke när vi genomförde intervjuerna 

gjorde att vi inte alltid ställde följdfrågor för att komma åt det som vi hörde antydningar till.  

 

En annan reflektion som vi har gjort är om huruvida vi hade fått ett annat resultat om vi 

intervjuat både deltids – och heltidsanställda. Genom att ha intervjuat halvtidsanställda hade 

vi kanske kunnat få en annorlunda vinkling på hur de ser på ledarskapet och 

organisationskulturen. Detta hade kanske hade bidragit till få en mer nyanserad bild av detta, 

då halvtidsanställda kanske inte identifierar sig lika starkt med organisationen medan 

heltidsanställda är väldigt påverkade av organisationskulturen då de har arbetat där i många 

år. Dessutom har många av dem som vi intervjuade varit med från butikens början och varit 

med och tagit fram visionen och värderingar vilket gör att de känner större delaktighet i dessa 

än halvtidsanställda. Då vårt syfte var att komma åt organisationskulturen och ledarskapet 

ansåg vi det mest lämpligt att intervjua heltidsanställda.    

 

Något som vi tror kan ha påverkat intervjusituationen var att platsen för genomförandet av 

intervjuerna var i butikens konferensrum som låg vägg i vägg med Köpmannens arbetsrum. 

Väggen var så pass tunn att vi kunde höra Köpmannens röst genom väggen vid vissa tillfällen 

vilket kan ha gjort att intervjupersonerna blev medvetna om att de satt där i sin yrkesroll och 

inte som privatperson samt att de satt där under arbetstid i sina arbetskläder kan även ha 

bidragit till att de pratade utifrån sin yrkesroll. Vidare påverkade vi ytterligare att de pratade 

utifrån sin yrkesroll då vi faktiskt ställde frågor som skulle besvaras utifrån deras yrkesroll. 

Utifrån detta är det inte föga förvånade att vi fick de svar som vi fick. 

 

Då vi blev uppmärksammade på att det en kort tid efter att vi utfört våra intervjuer skulle 

genomföras medarbetarsamtal med samtliga anställda kan vi reflektera över huruvida vi hade 

fått annorlunda svar om vi gjort våra intervjuer efter dessa samtal, då medarbetarsamtal skulle 

kunna ha bidragit till att de själva började reflekterade över sin situation och 

utvecklingsmöjligheter. Detta hade kanske gett en vidare skildring av deras syn på ledarskap 

och arbetsmotivation. 
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Något som vi reflekterade över när vi genomförde våra intervjuer var att som anställd i 

butiken hela tiden blev påmind om organisationskulturen då visionen och värderingar fanns 

uppsatta på väggarna i personalutrymmet. Vilket kan ses som ett effektivt sätt att införliva 

dessa hos de anställda istället för att hela tiden verbalt påminna om dem. 

 

Vi är medvetna om att vid en socialpsykologisk undersökning är det omöjligt att helt undvika 

den etnografiska klyftan då vi använder oss av socialpsykologisk teori. Det har dock varit vår 

avsikt att hålla denna klyfta så liten som möjligt genom att på ett tydligt sätt guida läsaren 

genom uppsatsen för att denna ska kunna hänga med våra i våra resonemang. 

 

Genom vår undersökning har vi insett hur vi kan ifrågasätta det uppenbara genom att kritiskt 

granska de sociala förhållandena. I vår undersökning fick den positiva stämningen en central 

roll där avsaknaden av brister gjorde oss uppmärksamma på att anlägga ett kritiskt perspektiv 

på vårt material. Vi kunde då finna att det råder en abstrakt såväl som konkret socialitet inom 

serviceyrket, som begränsar den enskilda individens sociala responsivitet. Detta är dock 

strukturer som är ytterst svåra att förändra då samhället ställer krav på att arbete och sociala 

roller ska präglas av en viss abstrakt socialitet. 

Vi menar på att ytterligare undersökningar med utgångspunkt i begreppen konkret och 

abstrakt socialitet och hur individen tvingas förhålla sig till den faktiska konsekvensen av 

förhållandet mellan dessa inom serviceyrket kan på ett tydligare sätt belysa den psykosociala 

arbetsmiljön. 
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10. Bilagor 

Intervjuguide för medarbetare 

Inledning 

Hej! 

Vi heter Malin och Monika och kommer från Högskolan i Halmstad där vi läser 

Socialpsykologiskt program. Vi ska nu skriva vår C-uppsats om ledarskap och 

arbetsmotivation, därav att vi ska intervjua dig angående hur du uppfattar detta på din 

arbetsplats. 

Vi vill informera dig om att intervjun är frivillig samt att materialet kommer att hanteras 

konfidentiellt, i vår uppsats kommer vi inte skriva ut ditt riktiga namn för att bibehålla din 

anonymitet. Uppsatsen kommer att publiceras på Uppsatser.se efter godkänd examination. 

 

¾ Kan du berätta lite kort om dig själv? 

¾ Vad har du för utbildning? 

¾ Kan du kortfattat beskriva dina arbetsuppgifter? 

¾ Hur medveten är du om företagets affärsidé? dvs. vad företaget står för? 

¾ Känner du att du arbetar utifrån företagets affärsidé? 

¾ Hur upplever du att affärsiden förmedlas av dina chefer? 

¾ Vilka komponenter är viktiga i ett arbete för att du ska trivas och utvecklas? 

¾ Känner du att det finns möjligheter för dig att utvecklas inom ditt arbete? 

¾ Vilka faktorer driver dig till att göra ett bra arbete? 

¾ Hur stor frihet känner du att du har att kunna bestämma och fatta beslut i ditt dagliga arbete? 

¾ Känner du att du har tillräcklig kompetens att klara av dina arbetsuppgifter? 

¾ Hur skulle du definiera ett bra respektive dåliga ledare? 

¾ Hur uppfattar du ledarskapet på din arbetsplats? 

- Det positiva 

- Eventuella brister 

¾ Hur delaktiga anser du att dina chefer är i det dagliga arbetet? 

¾ Hur upplever du att du värderas i din arbetsroll, i form av feedback i ditt dagliga arbete? 

¾ Hur upplever du att ledarskapet påverkar din arbetsmotivation? (dvs. din drivkraft, vilja och 

lust att arbeta) 

¾ Har du något du vill tillägga? 

Tack för din medverkan! 
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Intervjuguide för chefer 

 

Inledning 
Hej! 

Vi heter Malin och Monika och kommer från Högskolan i Halmstad där vi läser 

Socialpsykologiskt program. Vi ska nu skriva vår C-uppsats om ledarskap och 

arbetsmotivation, därav vill vi intervjua dig angående hur du uppfattar detta på din 

arbetsplats. 

Vi vill informera dig om att intervjun är frivillig samt att materialet kommer att hanteras 

konfidentiellt, i vår uppsats kommer vi inte skriva ut ditt riktiga namn för att bibehålla din 

anonymitet. Uppsatsen kommer att publiceras på Uppsatser.se efter godkänd examination.  

 

¾ Kan du berätta lite kort om dig själv? 

¾ Vad har du för utbildning? 

¾ Kan du beskriva din roll inom organisationen? 

¾ Hur kommer det sig att du blev chef? 

¾ Hur medveten är du om företagets affärside? 

¾ Hur förmedlar du affärsiden till de öviga anställda i det dagliga arbetet?  

¾ Vilka komponenter är viktiga i ett arbete för att du ska trivas och utvecklas? 

¾ Vilka faktorer driver dig till att göra ett bra arbete? 

¾ Känner du att du har tillräcklig kompetens att klara av dina arbetsuppgifter? 

¾ Hur upplever du att du utövar ditt ledarskap? 

¾ Hur mycket ledarskap upplever du att de anställda behöver i det dagliga arbetet? 

¾ Hur förmedlas positiv och negativ feedback i det dagliga arbetet? 

¾ Hur upplever du att du som ledare tar tillvara på de anställdas kompetens? 

¾ Hur skulle du definiera ett bra respektive dåligt ledarskap? 

¾ Hur yttrar sig bra ledarskap inom er organisationen? 

¾ Vilka eventuella brister ser du i ledarskapet inom organisationen? 

¾ Om du fick förändra din arbetsplats som du ville, vad skulle du förändra och hur? 

¾ Har du något du vill tillägga? 

 

Tack för din medverkan!  

 


