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Förord 

 
Det här arbetet behandlar ett område som har varit föremål för livliga diskussioner de senaste 

åren. Frågeställningen i arbetet berör ämnet ledarskap. För att får en bättre förståelse av vad 

ledarskap är, har författarna genomfört en fallstudie om hur medarbetarna på IKEA i 

Barkarby upplever ledarskapet.  

 

För att tillfullo förstå denna uppsats krävs grundläggande kunskaper inom företagsekonomi. 

Uppsatsen är genomförd i samband med kursen Företagsekonomi C på Södertörns Högskola. 

Arbetet har fungerat bra och effektivt under hela uppsatsperioden. 
 

Författarna vill härmed framföra ett tack till handledare Karin Winroth, som har väglett dem 

under arbetets gång och därmed fört uppsatsen framåt, samt alla behjälpliga på IKEA i 

Barkarby. Ett särskilt tack framförs även till Henrik Fontin, personalchef för IKEA i 

Barkarby, som på ett mycket hjälpfullt och inspirerande sätt har möjliggjort att 

undersökningen kunnat genomföras på IKEA varuhuset i Barkarby. 

 

Författarna tackar även övriga studenter och respodenter för deras tid, bidrag och  

engagemang. 

 

Tack för Er medverkan! 
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Sammanfattning 

 

Att finna en allmän accepterad definition av vad ledarskap verkligen innebär, är väldigt 

komplext. Det finns många olika definitioner på vad ledarskap är inom ledarskapslitteraturer. 

Det flesta har en bild av vad ledarskap är och vad en ledare sysslar med, men kan inte exakt 

definiera vad det egentligen betyder att vara ledare. 

 

Vad är ett bra ledarskap enligt medarbetarna? Författarnas huvudfråga som beskriver 

uppsatsens innehåll. 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka samt analysera vad som utmärker och kännetecknar ett 

bra ledarskap. Författarna ska även undersöka hur medarbetarna upplever ledarskapet samt 

huruvida motivation och inspiration från ledarna skapar trivsel på medarbetarnas arbetsplats.  

 

Den undersökning som författarna valde att fokusera på var 15 djupa personliga intervjuer 

med medarbetarna på IKEA i Barkarby. Författarna har samtidigt forskat och sökt 

datamaterial och information både i litteratur, Internet samt annan faktainsamling. Författarna 

valde att använda en kvalitativ metod då författarna ville få en helhetsbild av undersökningen 

samt möjliggöra en ökad förståelse för sociala processer och samband. 

 

Utifrån undersökningen och resultat anser författarna att ledarskapet på IKEA i Barkarby 

fungerar väldigt bra vad det gäller att motivera och skapa trivsel bland medarbetarna. 

Företaget skall även tänka på att bevara och utveckla den positiva sammanhållningen och 

andan som karaktäriserar organisationen. 

 

I slutsatsen återknyter författarna arbetet till problemformuleringen och syftet, och utifrån 

teorin och undersökningen har författarna kommit fram till ett par slutsatser som 

karakteriserar ett bra ledarskap enligt medarbetarna.  

 

 

Nyckelord: Ledarskap, Motivation, Inspiration, Medarbetare, Ledarstil 
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1 Inledning 
 
I detta kapitel inleder författarna med att beskriva problembakgrund, problemdiskussion, 

problemformulering till ämnet, vilket senare leder till syftet med uppsatsen och vilka 

avgränsningar som gjorts. 

 
 

1.1 Problembakgrund 

 
Många kan föreställa sig en ledare och ge en definition av vad ledarskap är eller uttalar sig 

allmänt vad en ledare gör eller skall göra. Men går man utöver de ytliga sätten att se på 

ledarskap kommer man att finna att det är ett av de mest komplexa, problematiska och 

tidskrävande områdena inom management och organisationsteorier (Clegg, 2005).  

 

I slutet av 1900-talet och framåt, har man lagt ett stort fokus på att ledarskapet och 

organisationen måste kopplas till kund- och marknadstänkandet för att uppnå effektivitet. Idag 

går ledarskapet i stor utsträckning ut på att göra organisationen mer öppen för ny kunskap och 

medarbetarna mer motiverade att ta till sig denna erfarenhet (Svennerstål, 1996).  

 

Enligt Jacobsen och Torsvik (1998) definieras ledarskap som ett speciellt beteende som 

människor utövar i avsikt att påverka andras tänkande, inställning och uppförande. När 

ledning sker inom ramen för en organisation är avsikten normalt att få andra att arbeta för att 

förverkliga vissa mål, motivera dem till att prestera mer och få dem att trivas i arbetet. Detta 

innebär att ledarskap först och främst är en process mellan människor, där utövandet 

eftersträvar att influera eller påverka andra.  

 

 

1.2 Problemdiskussion 

 
Det finns ingen direkt lämplig ledarskapsteori som är en patentlösning eller ett facit till ett bra 

ledarskap. Inom varje ledarskapsteori finns det minst en annan teori som säger emot den 

första. Det viktigaste kännetecknet på en bra ledarskapsteori är att den fungerar samt kan 

tillämpas i verkligheten inom exempelvis organisationen. Genom att vidareutveckla en teori 

samt anpassa och förnya den, kan teorin bli användbar i organisationen, om den samtidigt 
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hålls levande och ifrågasätts, kan tex. nya erfarenheter och kunskaper tillföras för att 

vidareutvecklas samt förbättra dessa aktiviteter (Svennerstål, 1996).  

 

Enligt Clegg (2005) tror många förvisso starkt på den stora personteorin. I verkligheten finns 

det få belägg för uppfattning att ledare är födda med särskilda egenskaper som icke-ledare 

saknar. Det finns även vissa övergripande drag hos framgångsrika och effektiva ledare som är 

gemensamma men inget som tyder på att man är en framgångsrik ledare enbart för att man har 

dessa egenskaper och färdigheter, så som kunskap, självförtroende, tillit och så vidare. 

 

Egenskapsteorin om ledarskap har, trots sina brister, spelat en stor roll i utvecklingen av 

ledarskapsteori och ledarskapsforskning. Många har antingen anslutit sig till den, men ej 

utgått från den i sina reflektioner över vad det betyder att vara ledare (Clegg, 2005).  

 

För att kunna få en uppfattning om hur medarbetarna ser på sin ledare, kommer författarna att 

gå in på viktiga faktorer så som hur medarbetarna uppfattar ledarens karaktär samt det 

personliga egenskaperna. Utifrån detta skall författarna sedan avgöra vilken ledarstil ledaren 

utövar och om ledaren utövar ett bra eller dåligt ledarskap. 

 

Det som gör ledarskap intressant ur ett ledarskapsperspektiv, är att ledarskapsutveckling idag 

präglas av en hög förändringstakt (Svennerstål, 1996). Därmed ställs det höga krav på hur en 

ledare egentligen skall agera mot sin medarbetare. Det är troligtvis en självklarhet för många, 

att ett bra ledarskap är en grundpelare för att skapa ett framgångsrikt verk. Frågan är hur ett 

sådant ledarskap skall se ut? Vad kan vara den viktigaste grundpelaren som upprätthåller 

detta? Det är utifrån den här situationen som ledarskap har kommit till och är så intressant att 

studera och undersöka.  
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1.3 Problemformulering 

 
Med utgångspunkt från vår problembakgrund och problemdiskussion anser författarna att det 

vore intressant att undersöka följande frågeställning: 

 

Huvudfråga 

• Vad innebär ett bra ledarskap enligt medarbetarna? 

 

1.4 Syfte 

 
Syftet med uppsatsen är att undersöka samt analysera vad som utmärker och kännetecknar ett 

bra ledarskap. Författarna ska även undersöka hur medarbetarna upplever ledarskapet samt 

huruvida motivation och inspiration från ledarna skapar trivsel på medarbetarnas arbetsplats. 

 

1.5 Avgränsning 

 
Författarna har valt att endast undersöka ett varuhus i Sverige, IKEA i Barkarby. 

Undersökningen kommer även enbart utgå ifrån medarbetarnas syn på sin närmaste ledare. 

 

1.6 Definitioner 

 
Det centrala ordet i uppsatsen kommer att vara orden ”Bra”, ”Ledarskap” och ”Chefskap” 

därför måste de definieras för att författarna ska kunna lägga rätt betydelse i dem: 

• Ordet ”bra” har olika betydelser för olika människor och det har även olika grader av 

laddningar beroende på vart man lägger gränsen för ”bra” respektive ”dåligt”. 

Ordbokens definition av ordet ”bra” är en som har mycket lämpliga egenskaper för 

angivet eller underförstått syfte (Norstedts svenska ordbok, 2004). 

 

Svennerstål (1996), Definierar kort skillnaden mellan ”ledarskap” och ”chefskap”:  

• Ledarskap: Definieras som en relation. Ingen direkt position. 

• Chefskap: Definieras som en funktion, du som chef har en formel position. 
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1.7 Disposition 

 

Kapitel 2. Metod 

Här presenteras tillvägagångssättet vid genomförandet av uppsatsen. Val av metod, urval, 

informationssökning, upplägg, de valda strategierna. 

 

Kapitel 3. Teori 

Det tredje kapitlet diskuteras teorierna som valts.  För att senare besvara syftet samt 

frågeställningen. Därmed blir teorierna viktiga för att kunna analysera och jämföra det längre 

fram i uppsatsen. 

 

Kapitel 4. Referensram 

Här sammanfattar författarna de valda teorierna, för att få en närmare inblick på vilka teorier 

som är relevanta för uppsatsen. 

 

Kapitel 5. Empiri 

Under empiri delen presenteras en kort företagsbeskrivning av de valda företaget. Här 

presenteras även resultatet av undersökningen som genomfördes. 

 

Kapitel 6. Resultat  

Under detta kapitel presenterar samt analyserar författarna resultatet de undersökt. 

 

Kapitel 7. Analys 

Under detta kapitel analysera författarna resultatet samt återknyter resultatet kring de 

teoretiska resonemangen.  

 

Kapitel 8. Slutsats och Diskussion 

Under detta avsnitt presenteras resultatet som framkommit från undersökningen. Författarna 

återknyter arbetet till problemformuleringen och syftet.  

 9



Kandidatuppsats 2008  C-uppsats   
Södertörns Högskola, University College 
 
2 Metod 

 
Under metodkapitlet beskrivs de tillvägagångssätt som författarna har använt sig av för att 

uppnå syftet och kunna besvara de frågeställningar som finns. Här klargörs även varför dessa 

metoder har använts. 

 

Syfte med undersökningen är att ta reda på vad som utmärker ett bra ledarskap. Författarna 

ska även analysera utifrån medarbetarnas syn, hur medarbetarna upplever ledarskapet samt 

huruvida motivation och inspiration från ledarna skapar trivsel på medarbetarnas arbetsplats.  

 

Vid en undersökning finns det olika tekniker man kan använda vid insamling av data, som 

exempelvis kvalitativ och kvantitativ metod. Författarna valde att använda en kvalitativ 

undersökning, då en kvalitativ undersökning kännetecknas av större flexibilitet enligt 

Johannessen och Tufte (2003). 

 

Genom 15 djupa kvalitativa intervjuer har författarna försökt beskriva, förklara samt fånga 

medarbetarnas åsikter, för att senare analysera resultatet från undersökningen. 

 

 
2.1 Undersökningsstrategier 

 
Det finns ingen väg som är ”den enda rätta” inom undersökningsstrategi. Däremot finns det 

vissa strategier som är lämpligare än andra för specifika frågeställningar. Bra 

samhällsvetenskaplig forskning är i praktiken en fråga om ”rätt sak på rätt plats”, där man 

väljer vissa tillvägagångssätt därför att de är lämpliga för speciella undersökningsaspekter och 

speciella problemtyper. Man väljer dem eftersom de lämpar sig för ändamålet. Det avgörande 

för bra forskning är att tillvägagångssätt man gör är förnuftiga och att de är explicit uttryckta i 

forskningsrapporten (Denscombe, 2000).  
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2.2 Kvalitativ ansats 

 
Kvale (1997) i Johannessen och Tuftes bok, karaktäriserar den kvalitativa forskningsintervjun 

som ett samtal med en struktur och ett syfte. Strukturen är knuten till rollfördelningen mellan 

deltagarna i intervjun. Intervjuaren ställer frågor och följer upp de svar som informanten eller 

intervjupersonen ger på frågorna. I och med att det är intervjuaren som ställer frågor och 

kontrollerar situationen är de två parterna inte likställda i intervjusituationen (Johannessen och 

Tufte, 2003).  

Forskningsfrågorna kan vara av följande typer:  

• Beskrivande frågor som är knutna till konkreta händelser eller handlingar. 

• Tolkande frågor om hur informanterna uppfattar och tolkar händelser och handlingar. 

• Teoretiska frågor som siktar till att avslöja orsaker och avsikter med handlingar och 

företeelser (Johannessen och Tufte, 2003). 

 

 
2.3 Urval 

 

I val av respondenter utgick författarna ifrån personal som dagligen kommer i kontakt med sin 

ledare och ledarskapet. Företaget valdes för att en av författarna hade/har interna kontakter i 

företaget. Detta var en bidragande orsak till att författarna lättare fick kontakt med respektive 

ledare/chef och därigenom kunde genomföra undersökningen utan förhinder med 15 

medarbetare. 

 

 
2.3.1 Val av företag 

 
Undersökningar som är genomförda av Rewind, Internetrekryteringsföretaget Jobbguiden och 

marknadskonsulten Jane Mottet, visar att IKEA toppar listan över Sveriges populäraste 

arbetsgivare bland svenska ekonomer. Det gäller både studerande och yrkesverksamma. 

Utifrån dessa undersökningar förblir IKEA ett intressant företag att analysera vidare. Urval av 

företag kan sammanfattas som ett subjektivt urval där organisationen ”handplockades”, det 

vill säga att man själv väljer sitt företag som man vill undersöka, i syfte att man redan har en 

idé om vilka som kan ha något intressant att säga om det man undersöker (Denscombe, 2000). 
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2.3.2 Val av respondenter 

 
Författarna valde att utföra 15 kvalitativa intervjuer med 1-2 medarbetarna från varje 

avdelning på IKEA varuhuset i Barkarby. IKEA i Barkarby har en väldigt stora population av 

medarbetare. Att göra ett urval av populationen är väsentlig, då undersökningen skall på ett så 

enkelt sätt kunna genomföras. Varuhuset är uppdelat i 10 olika avdelningar, med ett 

bekvämlighetsurval valde författarna ut 1-2 medarbetare från varje avdelning. Dessa 

kompletterar och representerar ett urval (Denscombe, 2000) av IKEA:s population i Barkarby.  

 

Under empiri kapitlet förklara författarna de 10 olika avdelningarna på varuhuset och vilka 

medarbetare som var med i undersökningen. Urvalet av medarbetarna grundar sig på ett så 

kallat tillfällighetsurval där författarna kontaktade 15 medarbetare, slumpmässigt utvalda för 

att på så sätt genomföra undersökningen (Denscombe, 2000). 

 

2.4 Informationssökning 

 
Författarna har i stort använt sig av fyra skiljda sätt att samla in information rörande det valda 

ämnet. De fyra skiljda sätten var facklitteratur, Internet, intervjuer samt andra uppsatser 

gällande ämnet ledarskap. Facklitteraturen gynnades till att definiera de teorier som kopplades 

till det valda temat och andra uppsatser. Internet var av stor vikt för att identifiera vilka 

debatter som har förts inom ledarskap och hur de ser ut i samtiden. Även intervjuerna var ett 

viktigt verktyg för att kunna erhålla ett resultat och sedan analysera detta senare i uppsatsen. 

 

2.5 Undersökningsupplägg 

 
Undersökningen är uppbyggd på en kvalitativ undersökning för att ta reda på hur verkligheten 

förhåller sig till de valda teorierna. Författarna valde att använda en kvalitativ metod då 

författarna ville få en helhetsbild av studien samt möjliggöra en ökad förståelse för de sociala 

processer och samband. Författarna genomförde intervjuerna tillsammans under en heldag på 

IKEA i Barkarby. Författarna intervjuade respondenterna separat och inte i grupp. Författarna 

valde även att utgå ifrån 10 ungefär lika stora avdelningar med 15 anställda på IKEA i 

Barkarby. Varje intervju tog cirka 30 minuter per medarbetare, för att kunna hinna med alla 

utvalda medarbetare under dagen. Undersökningen genomfördes även i ett bokat grupprum 
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uppe på personalavdelningen på IKEA i Barkarby under arbetstid mellan klockan 08.00 och 

fram till 20.00, torsdagen den 6 december 2007. 

 

Respondenterna förde generellt sätt en mycket god dialog vid intervjutillfällena. 

Intervjumallen fanns som underlag men författarna förde även andra diskussioner utöver 

mallen för att på ett djupare sätt lära känna respondenten. Vid separata intervjuer samlar man 

även på sig flera uppfattningar än att bara lyssna på vad personen har att säga. Man får en 

större möjlighet att ”läsa mellan raderna”, med andra ord möjligheten att studera 

kroppsspråket och se hur respondenterna reagerar på olika frågor. Utifrån detta 

tillvägagångssätt fick författarna en bättre uppfattning för vad respondenterna tycker och 

tänker, vilket senare kan vara mycket värdefullt. Intervjumallens (Se Bilaga 1) utformning 

grundar sig på de valda teorierna i uppsatsen.  

 

Författarna använde sig av intervjumallen till medarbetarna som underlag för undersökningen, 

men som tidigare sagt tillät författarna även respondenterna tala fritt inom ämnet. Detta 

bidrog till allt större och mer förståelse för hur ledarskapet ser ut på IKEA i Barkarby samt 

hur ledarskapet skapar motivation och trivsel bland medarbetarna på deras arbetsplatser.  

 

2.6 Tillförlitlighet 

 

Författarna har arbetat med att stärka tillförlitligheten i uppsatsen genom att noga beskriva 

valet av respondenter. Platsen där intervjuerna genomfördes kan påverka resultatet och av den 

orsaken skall en plats väljas där intervjun kan utföras ostörd. Intervjuerna som tidigare sagt 

ägde rum vid det anställdas arbetsplats för att ge en trygghet till den intervjuande. 

 

Författarna valde att genomföra 15 stycken kvalitativa intervjuer med medarbetarna på IKEA 

i Barkarby. Att använda sig av 15 stycken intervjuer anser författarna att resultatet blir 

tillförlitligt då de flesta medarbetare svarade på ett likartat sätt. Författarna använde inte bara 

intervjumallen som underlag, utan förde även diskussioner och dialoger med de utvalda 

medarbetarna, för att på ett djupare och tillförlitligare sätt erhålla en så trovärdig uppsats som 

möjligt. 
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3 Teori 
 
Teoriavsnittet beskriver de olika teorierna som ligger till grund för uppsatsen. Teorierna som 

tas upp är de vi anser vara de viktigaste för vår studie och dess syfte. För att kunna skapa 

kunskap och förståelse kring ämnet är dessa teorier relevanta. 

 

3.1 Ledarskap 
 
3.1.1 Definitionen av Ledarskap 

 

Att beskriva ledarskap kan liknas vid att beskriva kärlek enligt Irving och Hademalm (2006), 

med andra ord ett väldigt komplext och mångfacetterat område, det är något som de flesta av 

oss vet vad det är och känner till, men har svårt att precisera i exakta definitioner och termer. 

För att få en klarare bild av vad ledarskap egentligen handlar om beskrivs här olika exempel 

på några författare som förklara och definierar ledarskap utifrån deras syn:  

 

Yukl (2005) skriver att det finns många olika definitioner av ledarskap, men gemensamt har 

de en påverkansprocess. Yukl (2005) fortsätter och definierar ledarskap som en 

påverkansprocess på andra människor som medvetet utövas av en person i ett försök att 

strukturera aktiviteter och relationer. 

 

”Ledarskap är ett socialpsykologiskt begrepp och avser den grad av inflytande som en person 

utövar gentemot en organisation eller oorganiserad grupp i syfte att påverka medlemmar i 

gruppen och gruppens beteende att nå mer än uppsatta mål.” (Svennerstål, 1996) 

 

Hogan (1981) definierar ledarskap som ett sätt att övertala andra och sätta sina individuella 

behov vid sidan och sträva efter att uppnå det gemensamma målet som är mycket viktigare för 

en grupp. Ledarskap är att övertala och inte att dominera. Ledarskap är förmågan att bygga, 

underhålla och tillfredställa effektiva team. 

 

Bass (1981) beskriver ledarskap som något som är karaktäristiskt för en individ och chefskap 

som något som är karaktäristiskt för en yrkes titel och position. 
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Karlöf och Söderberg (1989) definierar ledarskap som ett mönster av aktiviteter vilka 

genomförs i avsikt att utveckla och fastställa en inriktning och ett mål, inklusive de aktiviteter 

som genomförs i avsikt att få människor ”ombord”. Ledarskapsförmågan innehåller därutöver 

en kvalitativ bestämning av inriktningen av verksamheten utanför ledarens omedelbara 

kontext.  

 

Andersen (1994) definierar ledare som den som påverkar gruppen. I Andersens studie så är 

ledaren den som systematiskt utövar inflytande över en grupp som skall nå sina mål. Han 

menar även att genom denna definition behöver inte ledare vara den som faktiskt utövar 

största inflytelsen över gruppen, men att inflytandet är systematiskt och målinriktat.  

 

Irving och Hademalm (2006) definierar ledarskap som en relation. Med andra ord, ledarskapet 

måste ständigt erövras i mötet med medarbetarna. Du måste göra dig förtjänt av ett 

förtroende. Därmed blir det också tydligt att jag som chef behöver klara av att både vara chef 

och ledare. 

 

Ur Yukl (2005) definierar J.P Kotter ledarskap som en process där en person inspirerar, 

påverkar och motiverar andra individer mot en bestämd måluppfyllelse. Med andra ord, den 

som mest påverkar en grupp vid en bestämd tidpunkt är dess ledare. Man kan konstatera att 

ledarskapet, för att kunna påverka, bygger på en positiv relation/förhållande till de ledda, dvs. 

medarbetarna. Medarbetare accepterar påverkan från ledaren därför att de respekterar, gillar 

och/eller beundrar honom/henne. Eftersom ledarskapet utspelas i relationen mellan två parter 

kan man också konstatera att det inte bara är ledaren som påverkar medarbetarna utan att 

medarbetarna också påverkar ledaren.  
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3.1.2 Situationsanpassat ledarskap 

 

Den Situationsanpassade Ledarskapsmetoden från Blanchard och Hersey (1996) står fast vid 

att ledare måste använda olika ledarskapstilar beroende på situationen. Modellen tillåter 

ledaren att analysera behoven i den situation som du befinner dig i och använder därefter 

mest lämplig ledarskapsstil. Beroende på de anställdas kompetenser inom deras 

uppgiftsområden och engagemang för deras uppgifter så bör ledarskapsstil variera från en 

person till en annan (Clegg, 2005). 

 

Blanchard & Hersey (1996) introducerade begreppen – styrande (uppgiftsbaserat) och 

stödjande (relationsbaserat) ledarskap. Genom olika sätt att styra och stödja kan ytterligare två 

begrepp konstrueras – tränande och delegerande ledarskap. Med en styrande stil menar 

Blanchard och Hersey (1996) att ledare aktivt går in i en situation och organiserar och ger 

direkta instruktioner om när, var och hur uppgiften ska lösas. Dessutom ska det utföras ett 

aktivt övervakande av utförandet (Clegg, 2005). 

 

En stödjande stil karaktäriseras mer av uppmuntran, aktivt lyssnande och vägledning med 

syfte att individen eller gruppen själv ska fatta det rätta beslutet.  

Situationsanpassat ledarskap kan enkelt visas i en matris. För olika situationer och deras 

påverkan på olika individer rekommenderas olika grad av styrande och stödjande ledarstil 

(Clegg, 2005).  

 

• S1 – Starkt styrande stil och lågt stödjande. Både gruppen och situationen är ny. Hög 

entusiasm. Ledaren går aktivt in och styr gruppen för att gruppen ska komma vidare. 

• S2 – Starkt styrande och stödjande med tränande stil. Gruppens kompetens är högre 

och medlemmarna känner säkerhet. Ledaren måste stödja och styra samtidigt. 

• S3 – Stöttande och starkt stödjande stil med svagt styrande. Hög kompetens i gruppen 

som är tillräcklig för att klara av kända och okända situationer. Individerna har funnit 

sina roller. Engagemanget varierar mellan rollerna och självförtroende och motivation 

ska hållas uppe. Ledaren behöver sällan styra och kan istället uppmuntra och ge beröm 

för att få laget vidare. 

• S4 – Delegerande och svagt stödjande stil med svagt styrande. Hög kompetens med 

högt förtroende för gruppen, uppstår sällan konflikter. Alla situationer hanteras 
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professionellt och planering utgår från erfarenheter och risker. Tar till individernas 

färdigheter för gruppens bästa. Engagemang och motivation är hög med vilja för 

ansvar. Ledaren bör hålla låg profil. 

 
Figur 1, Herseys och Blanchards Ledarskapsmodellen (Ledning och Organisation- Clegg, Kornberger, 2005, sid 

258) 

 

När det är nödvändigt för situationen kan en bra ledare anpassa höga grader av 

uppgiftsorienterade och relationsorienterade beteenden mellan de underordnade. Förekommer 

ofta mer anpassade beteenden av den ena än av den andra. Effektiva ledare är flexibla i att 

kunna förflytta sig runt om i matrisen beroende på situationen, det finns ingen direkt 

patentlösning för alla situationer (Clegg, 2005). 
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3.1.3 Ledarskap som egenskap 
 
3.1.3.1 Personteorin 

 
I början av 1900-talet och fram till 1950-talet trodde egenskapsteoretiker att ledarskapet 

berodde på vissa fysiska egenskaper och personlighetsdrag. För att undersöka ledarskap 

studerade egenskapsteoretiker en lång rad demografiska variabler som ålder, kön, längd, vikt 

och etnicitet för att bara nämna några få. Sådana centrala demografiska variabler och 

personlighetsvariabler skiljer verkligt exceptionella ledare från mer ordinära, och det är därför 

som egenskapsteorin också har blivit känd som den ”stora personteorin” (Barker 2001).  

 

Inom nyare teorier har man försökt att beakta det faktum att många ledardrag som antogs vara 

medfödda faktiskt bygger på normer och kultur och valt att studera vad en ledare gör i stället 

för vilka egenskaper de har. Några ser ledarskap som situationsbetingat eller beroende av en 

mängd olika faktorer. Andra ser ledarskap som ett socialt konstruerat fenomen, det vill säga 

vad en ledare är och vad en ledare gör förändras när samhället förändras med tiden eller när vi 

rör oss från en kultur till en annan (Clegg, 2005). 

 

3.1.3.2 Ledaregenskaper 

 

Inom ledarskapsteorier talar man ofta om ledarskapets två dimensioner, dels den sociala 

dimensionen som behandlar relationen till medarbetarna och dels den tekniska dimensionen 

som behandlar struktur och produktion inom företaget. Dessa två dimensioner har olika namn 

hos olika forskare men begreppens betydelse verkar vara mycket likartade. Som exempel 

använder sig (Yukl, 2005) av detta dualistiska synsätt i sina teorier kring ledarskap.  

 

Gary Yukl (2005) presenterar i boken ”leadership in organizations” en sammanställning av en 

lång tids forskning kring framgångsrika ledares egenskaper och färdigheter. Det finns 

övergripande drag hos framgångsrika och effektiva ledare som är gemensamma men inget 

som tyder på att man är en framgångsrik ledare enbart för att man har dessa egenskaper och 

färdigheter. Förmågan att i olika situationer kunna använda sig av sina egenskaper betyder 

mycket för hur man är som ledare. Nedan presenterar Yukl (2005) några ledarskaps 

egenskaper: 
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• En bra ledare är ofta stresstålig och har en hög energinivå. Chefsjobben är även 

mycket komplexa vilket medför hög stressnivå och för att klara denna måste man vara 

vid god hälsa och ha mycket energi. 

• Självförtroende och tillit till sin egen förmåga och även för medarbetarna gör att en 

ledare ställer höga krav på sig själv och även på sina medarbetare.  

• Ledare som når framgång tar eget ansvar för sina handlingar och är övertygad om att 

allt som händer kan påverkas. Ledaren tar ansvar både för sitt eget agerande och för 

företagets prestationer. Han/hon planerar för framtiden, vidtar åtgärder vid problem 

och engagerar medarbetarna till delaktighet. 

• Personlig erfarenhet samt kunskap om sina starka och svaga sidor hjälper en ledare att 

utveckla nära samarbeten med sina medarbetare. Ledaren kan dessutom jobba med sin 

personliga utveckling och se realistiskt på sina förmågor istället för att förneka 

svagheter och agera defensivt.  

• Personlig integritet (ärlighet) kan bidra till att ledaren får förtroende genom att alltid 

hålla vad han lovar, vara ärlig samt att verka som förebild. 

• Orsaken till valet att bli ledare kan också spela roll för hur effektiv man är. Om man 

motiverats av makten innebär det att man ofta är mer framgångsrik om man vill utöva 

den till fördel för andra än om man manipulerar. Om man har prestationsmotiv ska 

man försöka ta den gyllene medelvägen för att kunna kombinera sina egna 

individuella prestationsbehov med medarbetarnas behov av att prestera och utvecklas. 

Ledarens behov av bekräftelse måste även den ligga på rätt nivå. Om ledaren enbart 

utgår ifrån hur omtyckt han är och favoriserar medarbetare med vilka han har 

vänskapsrelationer blir det svårt. Ett visst behov av bekräftelse är dock viktigt för att 

kunna uppmärksamma och vara mån om att medarbetarna får en god och stimulerande 

relation till sin ledare. 

 

Naturligtvis skall dessa egenskaper ses som delar av en helhet och man kan kalla dem 

karaktärsdrag för att klargöra att de är just delar av en personlighet. Ledarens egenskaper 

påverkar hur han tolkar olika händelser och reagerar i olika situationer. De karaktärsdrag man 

har och i den kombination man har dem gör att man kan tänka sig flera framgångsrika 

koncept och personligheter. Det är avgörande vem man är och hur mycket man är villig att 

arbeta med sig själv om man blir en bra ledare eller inte. Det krävs dock mer än personliga 
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egenskaper och karaktärsdrag för att vara en bra ledare, man måste tillgodogöra sig vissa 

färdigheter också. Nedan beskriver Yukl (2005) ett par färdigheter:  

 

• Tekniska kunskaper inom det område man ska vara chef över. Man ska känna till 

metoder och tekniker som är nödvändiga för arbetets genomförande. Dessa kan man 

lära sig genom formell utbildning i kombination med arbete och erfarenhet. 

• Beteendevetenskapliga färdigheter såsom kunskap om mänskligt beteende, attityder, 

motiv och känslor hjälper en ledare att kommunicera med medarbetarna på det sätt 

som är nödvändigt för förståelse och delaktighet. Denna förmåga att hantera 

människor är en av de viktigaste färdigheterna för en ledare. Den möjliggör för 

ledaren att påverka, se och lyssna på medarbetare samt att ge och ta kritik. Det är även 

denna förmåga som främst skiljer en framgångsrik och effektiv ledare från andra. 

• Kognitiva färdigheter såsom problemlösning, logiskt tänkande och analytisk förmåga 

är viktiga för att kunna bringa ordning och struktur till komplexa miljöer och 

arbetsuppgifter. 
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3.2 Motivation 
 
Det finns inte en enda teori om ledarskap som inte erkänner att grundläggande egenskaper hos 

ledare, oavsett om ledarförmågan är medfödd, inlärd, situationsbetingad, är förmågan att 

kunna inspirera och motivera människor (Clegg, 2005). 

 

3.2.1 Olika perspektiv på modern motivation 

 
Inom moderna motivationsansatser lägger man tonvikten och fokus på tillfredställelsen av 

behov – vi behöver alla mat, kärlek, skydd och trygghet till exempel. När vi inte har dessa 

saker ”drivs” vi till att söka efter dem. Det blir många negativa följder av att inte tillfredställa 

behoven – exempelvis svält, ensamhet, sjukdom, skada eller död. Inom organisationsbeteende 

kallas de teorier som fokuserar på behov för innehållsteorier om motivationen eftersom de 

hänvisar till de ”behov” inom oss som driver eller tvingar oss. En av de mest berömda 

innehållsteorierna om motivation är Maslows (1970) behovshierarkiteori. Enligt Maslow finns 

det en hierarki av behov: när vi har tillfredställt behoven på en hierarkisk nivå kan vi gå 

vidare till nästa nivå och tillfredställa behoven där. Behovspyramiden kan delas in i fem olika 

kategorier och de följer nedan enligt (Clegg, 2005): 

 

• Fysiska behov: I form av grundläggande behov, som hunger och tröst. 

• Trygghet: Människans behov av skydd och trygghet. 

• Social samvaro: Människan har sociala behov såsom kärlek, vänskap, socialt stöd och 

acceptans. 

• Uppskattning: Människan har behov av självrespekt, att andra visar respekt och 

uppskattning. Detta kan vara i form av att individen presterar för att få framgång i 

arbetet och i livet för att få andras uppskattning och erkännande för detta. 

• Självförverkligande: Människan är född med en önskan att få utveckla den egna 

unika kapaciteten samt att använda sina förmågor och egenskaper. 
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Figur 2, Maslows behovshierarki. (www.hisvux.se/midander/trappa.html) (Bearbetad) 

 

Vidare diskuterar Maslow ovanstående behov genom att rangordna dem i en hierarki där de 

fysiologiska behoven utgör basen och först måste de vara tillfredställda innan individen är 

motiverad att tillfredställa andra behov (Clegg, 2005).  

 

 
3.2.2 Inre och Yttre motivation 

 

Hertzbergs tvåfaktorsteori, även kallad motivation-hygien teorin, grundar sig i frågorna: ”Vad 

vill människor ha ut av sina jobb?” ”Vad är bra och vad är dåligt?” Svaren ledde till en 

slutsats där Hertzberg konstaterar att svaren när en individ trivs med sitt jobb skiljer sig 

markant från när individen inte trivdes med jobbet. Det visade sig att vissa faktorer var 

relaterade med arbetstillfredsställelse medan andra var relaterade till otillfredsställelse på 

jobbet. Dessa två grupper av faktorer är enligt Hertzberg klart åtskilda (Bruzelius & Skärvad, 

2000). 

 

Faktorerna, som Herzberg kallar för hygienfaktorer, består bland andra av lön, arbetsmiljö och 

arbetsrelationer. Om dessa faktorer tillfredställs kommer ingen att vara direkt missnöjd men 

det kommer inte heller att framkalla någon motivation. Om det är motivation som eftertraktas 
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måste även motivationsfaktorerna tillfredställas. Dessa består av till exempel möjligheter till 

befordran, utveckling och ansvar (Bruzelius & Skärvad, 2000).  

 
3.2.2.1 Hertzbergs två-faktorsteori 

 

Frederick Hertzberg studerade frågan om tillfredställelse i arbetslivet. Hans två-faktorsteori är 

både en av de mest lovordade men även en av de mest kritiserade på organisationsområdet. I 

motivationssammanhang menade Hertzberg att man måste dra en tydlig gräns mellan 

arbetssituation och arbetsinnehåll. I hans forskning ser man trivseln i arbetslivet som en 

funktion av i vilken grad individen känner att hans/hennes behov blir tillfredsställda på jobbet 

(Abrahamsson, Andersen 2002). 

 

Hertzbergs teori behandlar två dimensioner som inte är beroende av varandra, 

tillfredsställelse, otillfredsställelse och vantrivsel, icke vantrivsel. Hertzbergs teori liksom 

andra behovsteorier fokuserar sig på en förhöjning av generell behovstillfredsställelse och inte 

enbart att tillfredsställa särskilda behov. Han utvecklade denna motivationsteori med 

utgångspunkt från tillfredsställelsebehovet och inte vad motivationen kunde leda till (till 

exempel effektivitet och prestationer) (Abrahamsson, Andersen 2002). 

Faktorer som ledde till en ökad arbetstillfredsställelse kallades för motivatorer, vilket består 

av utveckling, prestation, ansvar och befordringsmöjligheter (Hughes, Ginnett, Curphy 2002). 

 

Enligt Hertzberg är motivationsfaktorer detsamma som faktiska behov av större ordning. Man 

har alltså behov eller önskan att tillfredställa alla dessa behov som människan har. Detta kallar 

Hertzberg för motivationsfaktorer (inre faktorer) (Abrahamsson, Andersen 2002). De är 

nödvändiga för att motivera de anställda till bättre prestation. 

 

Motivationsfaktorer (Abrahamsson, Andersen 2002): 

1. Prestationer (känna tillfredsställelse av att genomföra ett arbete, att kunna lösa 

problem samt se resultatet av det). 

2. Erkännande (utifrån det man presterar, dvs. det arbete man utför). 

3. Arbetet i sig (det ska vara intressant, varierande och motiverande). 

4. Ansvar (det gäller att förutom ha kontroll över sin egen arbetssituation även ta 

ansvaret för hur andra utför arbetet). 
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5. Befordran (det vill säga tillfällen där man får mer avancerade arbetsuppgifter och 

därmed kan nå en högre position). 

6. Tillväxt (möjligheter för vidare växt och större befordringsmöjligheter) 

 

Hygienfaktorer (yttre faktorer) enligt Hertzberg är de faktorer som är nödvändiga för att 

säkerställa att de anställda inte ska bli missnöjda eller missbelåtna. Det består av exempelvis 

arbetsförhållanden, anställningstrygghet, ansvar, övervakning, lön och kollegor (Hughes, 

Ginnett, Curphy 2002). 

 

Hygienfaktorer (Hughes, Ginnett, Curphy 2002): 

1. Arbetsvillkor (vilka regler som gäller på en arbetsplats). 

2. Ledaren (om han/hon har rätt kompetens, är rättvis och är villig att lära ut) 

3. Ekonomisk ersättning (i form av lön eller andra ekonomiska belöningar) 

4. Status (Inget formell status utan statussymboler) 

5. Säkerhet eller trygghet i arbetet (tjänstetid, företaget är solitt, skydd mot uppsägning) 

6. Privatlivet (de problem man har i privatlivet kan påverka trivseln i arbetet) 

7. Mellanmänskliga förhållanden (förhållanden mellan ledare och anställda och kollegor 

emellan) 

 

På grund av sin medicinska prägel kan begreppet hygienfaktorer missuppfattas, därför har 

Hertzberg i sina senare arbeten använt beteckningen underhållsfaktor. Om hygienfaktorer 

saknas leder detta till vantrivsel, men om dessa faktorer finns leder detta i sig inte till 

tillfredsställelse (motivation) (Abrahamsson, Andersen 2002). 

 

Kombination av motivations- och hygiensfaktorerna resulterar i fyra följande aspekter: 

1. Hög hygien + Hög motivation: Det är den ultimata situationen där den anställde är 

motiverad och har väldigt få klagomål. 

2. Hög hygien + Låg motivation: Den anställde motiveras inte så mycket men har ändå få 

klagomål. Arbetet uppfattas som enformigt. 

3. Låg hygien + Hög motivation: Trots att motivationen är hög har den anställde mycket 

klagomål. Arbetet är varierande och spännande men lönen och arbetsförhållanden är 

inte som det ska vara. 
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4. Låg hygien + Låg motivation: Det här är ett mardrömsscenario för både den anställde 

och arbetsgivaren. Motivationsnivån är väldigt låg och den anställde klagar mycket.  

 

 

3.2.3 Faktorer som skapar motivation 
 

Den största delen som påverkar människors motivation är deras beteende. Även av de faktorer 

som ökar vår motivation är en väldigt liten del av effektiv karaktär, medan den helt domineras 

av beteendet och relationen, exempelvis förhållandet till chefen, ledaren, medarbetarna, 

delaktigheten samt lagandan. Den största delen av all forskning som bedrivits i Sverige visar 

numera att beteendet helt och hållet är avgörande för människans motivation, enligt Bengtson 

(2001). Men på samma sätt som beteendet tar energi, är det också det som ger energi. När 

man talar om vilka hinder det finns för motivation rör det sig ofta också om 

beteenderelaterade frågor, medan sakfrågor betyder mindre. Endast en liten andel av det som 

tar ifrån oss vår motivation är av operativ karaktär. Med andra ord, man saknar ett visst 

hjälpmedel i arbetet, något är fel i den fysiska miljön eller att man kanske inte får gå en 

speciell utbildning. Men hindren som är kopplade till beteendet väger oftast mer (Bengtson, 

2001).  

 

Bengtson, (2001) beskriver vissa motivationsskapande faktorer:  

• Öppenhet, bjuda på sig själv, ”mod”, ärlighet och rak kommunikation 

• Ge och ta beröm och kritik 

• Humor – när medarbetarna har kul tillsammans stimulerar de varandra. 

• Att bli sedd och uppmärksammad. Passa på att ge uppmuntran och komplimanger till 

kollegor även i förbifarten. 

• Sätt mål för attityderna i gruppen. Det måste finnas normer och spelregler för 

beteende. 

• En god laganda. Försök att även ibland träffas privat. Med andra ord, det gör det 

möjligt att bolla idéer. Får man själv uppskattning för sina idéer blir man mer kreativ 

men också mer lyhörd. 
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4 Referensram 

 
Här sammanfattar författarna de valda teorierna, för att få en närmare inblick på vilka 

teorier som är relevanta för analysen. 

 
 

4.1 Ledarskap 

 
Att ge en konkret förklaring till ledarskap är svårt. Att beskriva ledarskap kan liknas vid att 

beskriva kärlek enligt Irving och Hademalm (2006), med andra ord väldigt komplex och 

mångfacetterat område. Inom varje ledarskaps teori finns det minst en annan teori som säger 

emot den första. Det viktigaste kännetecknet på en bra ledarskapsteori är att den fungerar och 

kan tillämpas i verkligheten inom exempelvis organisationer eller företag (Svennerstål, 1996). 

 

Gary Yukl (2005) presenterar i boken ”leadership in organizations” en sammanställning av en 

lång tids forskning kring framgångsrika ledares egenskaper och färdigheter, så som 

självförtroende, tillit och förtroende, ansvar, delaktighet, erfarenhet och kompetens, ärlighet. 

Naturligtvis skall dessa egenskaper ses som delar av en helhet och man kan kalla dem 

karaktärsdrag för att klargöra att de är just delar av en personlighet. Yukl (2005) menar även 

att det dock krävs mer än personliga egenskaper och karaktärsdrag för att vara en bra ledare, 

man måste kunna tillgodogöra sig vissa färdigheter så som tekniska kunskaper, 

beteendevetenskapliga färdigheter och även kognitiva färdigheter. 

 

En aktuell teori är de Situationsanpassade Ledarskapsmetoden från Blanchard och Hersey. 

Teorin står fast vid att ledare måste använda olika ledarskapstilar beroende på situationen. 

Modellen tillåter dig att analysera behoven i den situation som du befinner dig i och använder 

därefter mest lämplig ledarskapsstil, därmed ställs det höga krav på hur en ledare egentligen 

skall agera mot sin medarbetare. 

 

Många tror förvisso starkt på den stora personteorin. I verkligheten finns det få belägg för 

uppfattning att ledare är födda med särskilda egenskaper som icke-ledare saknar. 

 

 

 26



Kandidatuppsats 2008  C-uppsats   
Södertörns Högskola, University College 
 
4.2 Motivation 

 
Frederick Hertzberg studerade frågan om tillfredställelse i arbetslivet. Hans två-faktorsteori är 

både en av det mest lovordade men även en av de mest kritiserade på organisationsområdet. I 

motivationssammanhang menade Hertzberg att man måste dra en tydlig gräns mellan 

arbetssituation och arbetsinnehåll. I hans forskning ser man trivseln i arbetslivet som en 

funktion av i vilken grad individen känner att hans/hennes behov blir tillfredsställda på jobbet. 

(Abrahamsson, Andersen 2002) 

 

Hertzbergs teori behandlar två dimensioner som inte är beroende av varandra, tillfredsställelse 

– otillfredsställelse och vantrivsel – icke vantrivsel. Hertzbergs teori liksom andra 

behovsteorier fokuserar sig på en förhöjning av generell behovstillfredsställelse och inte 

enbart att tillfredsställa särskilda behov. 

 

Enligt Bengtson (2001) finns det vissa motivationsskapande faktorer: 

• Att kunna ge och ta beröm 

• Att kunna vara öppen, ärlig och bjuda på sig själv 

• Att kunna ha kul tillsammans, detta stimulerar varandra 

• Att kunna ge uppmuntran och komplimanger till medarbetarna 
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5 Empiri 
 
Här presenterar författarna en kort företagsbeskrivning och visar även en sammanfattad 

organisationsstruktur på det valda företaget. 

 

5.1 Företagsbeskrivning 

 

5.1.1 Historik 

 
1943 grundades IKEA som står för Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd. Grundaren Ingvar 

Kamprad började till en början i en liten skala sälja bläckpennor samt julgransdekorationer. 

Därefter började utvecklingen gå fort och inom kort var en postorderverksamhet igång vilket 

så småningom ledde till en fokusering på möbelförsäljning. IKEA är idag ett unikt koncept 

som erbjuder kvalitetsmöbler till ett lågt pris bland ett stort antal varuhus runt om i världen. 

Varje enskilt varuhus speglar det svenska ursprunget med en lokal prägel i tillägg till det 

världskända varumärket. Ingvar Kamprads övergripande ambition är oförändrad sedan 

starten: Visionen ”att erbjuda en bättre vardag till de många människorna”. Numera är IKEA 

ett världsomspännande företag, med verksamheter i Europa, Nordamerika, Asien och 

Australien (www.ikea.se).  

 

5.1.2 IKEA koncernens lokalisering 

 
Idag finns IKEA nästan överallt i världen och på nästan alla kontinenter utom Afrika och 

Sydamerika. Totalt finns det 265 varuhus i 36 länder/territorier med verksamheter i 44 länder 

samt cirka 104 000 medarbetare världen över. IKEA koncernen har totalt 235 varuhus i 24 

länder (oktober 2007). Dessutom finns 30 varuhus som ägs drivs av franchisetagare utanför 

IKEA koncernen i 15 länder/territorier. I Tyskland finns IKEA:s största marknad, med 

anledning av produkterna faller tyskarna likt svenskarna i smaken. Dessutom finns en stor 

köpkraft i landet vilket är en bidragande faktor till resultaten. Den 29 augusti 2007 invigdes 

ett nytt varuhus i Karlstad som därmed blev det 17:e varuhuset i Sverige. Under 

verksamhetsåret 2008 finns cirka 25 kommande varuhusöppningar planerade runt om i 

världen (www.ikea.se). 
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5.1.3 Organisationsstruktur 

 
För att få en tydligare förståelse av hur strukturen ser ut på IKEA i Barkarby har författarna 

sammanställt en kort version av organisationsstrukturen på varuhuset. Varje avdelning har en 

avdelningschef (C), som i sin tur är medarbetarnas närmsta ledare/chef inom studien. 

C C C C C C C C C C

A C E F H J K M N O 
B D  G I  L  

Figur 3, Enkel Organisationsstruktur på IKEA i Barkarby. 
 

Nedan presenteras medarbetarna som deltog i undersökningen. Med anledning till att 

medarbetarna ville vara anonyma, namnger författarna dem i olika bokstäver från A-O. Syfte 

är att underlätta för läsaren vad som framförs av medarbetarna i de olika avdelningarna: 

 

• A och B  Jobbar på Vardagsrumsavdelningen 

• C och D  Jobbar på Sovrumsavdelningen 

• E  Jobbar på Arbetsplatsavdelningen 

• F och G  Jobbar på Köksavdelningen  

• H och I  Jobbar på Kassalinjen  

• J  Jobbar på Gröna rummet 

• K och L  Jobbar på Logistik 

• M  Jobbar på Textilavdelningen 

• N  Jobbar på Accenten 

• O  Jobbar på Byten och Återköp 

 

För att belysa det lite närmare betyder C den närmaste Chefen/Ledaren på IKEA i Barkarby.  
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6 Resultat  
 
Under detta kapitel presenterar samt analyserar författarna resultatet de undersökt. 

 

Detta avsnitt kommer resultatet av författarnas intervjuer på IKEA i Barkarby torsdagen den 6 

december 2007 att presenteras för läsaren. Författarna kommer även att analysera 

respondenternas svar. Inga namn, särdrag eller andra kännetecken kommer att utges då allt 

material och information behandlas hemligt. Det kommer heller inte att presenteras några 

utförliga personlighetsbeskrivningar av de intervjuade personerna och detta beror på tidigare 

nämnda skälen. Vissa respondenter talade mer än andra, majoriteten svarade även likadant på 

de flesta frågorna. Samtliga respondenter som intervjuades var medarbetare som i sin tur hade 

en närmaste chef.  

 

Undersökningen har endast gjorts utifrån ett perspektiv, de anställdas. Detta innebär att svaren 

som framställts nedan analyserats ensidigt och inte ger något helhetsintryck då ledarnas 

åsikter helt lämnats åtsidan.  

 

6.1 Sammanställning av intervjuer med medarbetarna på IKEA Barkarby 

 

Medarbetare A 

 

Ledarskap 

Enligt A var kunskap, ödmjukhet samt erfarenhet dem viktigaste egenskapen hos sin ledare.  

A ser sin ledare som en person med mycket kunskap inom sitt område. ”Ibland känns det som 

om min ledare har svaret på frågan innan jag ställt den”, enligt A.  

A menar att ledaren har kunskapen, ödmjukheten samt den långa erfarenheten som krävs för 

att kunna utföra de flesta arbetsuppgifterna och lösa de problemen som dagligen kan uppstå. 

A framförde även ödmjukheten, det vill säga att ledaren har en balanserad självuppfattning 

och är ofta medveten om sina begränsningar och detta ansågs vara en viktig egenskap hos A. 
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”Det finns även vissa faktorer som ledarna är mindre bra på, men alla är vi människor och är 

inte felfria, det går alltid att försöka utveckla vidare dessa egenskaper, och det är även inte 

alltid så att alla ledare är lika bra i olika situationer”, enligt A.  

 

Något som A verkligen vill förbättra och förändra var just kommunikationen. Kring 

kommunikation och information tyckte A att det var väldig svårt att sortera ut vad som var 

viktigt på grund av den mängd information som medarbetarna på IKEA i Barkarby fick ta del 

av varje dag. Informationen kunde gälla allt ifrån kampanjer, arbetsuppgifter samt andra 

evenemang som dagligen skall utföras, inför de stora helgerna. Informationen på IKEA sprids 

som tidigare sagt via fyra stora källor, ”Vingen” (IKEA Barkarbys veckoblad), IKEA:s 

intranät, anteckningstavlor samt via ledarna. Detta kunde enligt A göras tydligare för att 

undvika kommunikations problem, så som språk anpassning och tydlighet. 

 

Så här uttrycker sig A angående deltagande av planering och beslut: 

”Först och främst handlar de om vilket beslut som ska tas, och för de andra vilken storlekt 

beslutet gäller, är de ett mindre beslut som exempelvis byta ut ett skylt exemplar eller sälja 

exemplaret, kan vi som medarbetare ta det beslutet ‘här och nu‘ med kunden, sen finns de 

även större beslut, exempelvis ombyggnader på avdelningarna, då är de ledarnas uppgift att 

ta detta, men vi som medarbetare är med och hjälper till”, enligt A. 

 

Motivation 

Det fanns flera faktorer som motiverade A, men en av det absolut viktigaste 

motivationsfaktorn enligt A var alla det varierande arbetsuppgifterna som fanns tillgängliga. 

En annan motivationshöjande faktor som A framförde var den feedback som A fick höra när 

någonting utfördes, detta bidrog vidare till en ökad motivation vid nästa tillfälle, att alltid 

sträva efter att göra bra ifrån sig. 

 

”Att kunna ge och ta feedback är viktigt, både för min personliga utveckling och även för 

organisationens utveckling, därför är det viktigt att ledaren skall kunna våga ge feedback och 

respons vid rätt situation”, enligt A.  

A menar här att feedback är viktig både för A:s personliga utveckling och även viktigt för 

ledarens utveckling. 
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Angående den personliga utvecklingen svarade A så här: ”Absolut, möjligheterna finns, det 

gäller bara att ta vara på dem chanserna som dyker upp, ledaren inspirerar detta genom att 

berätta när olika kurser äger rum och vilka av dessa utbildningar som främjar den personliga 

utvecklingen, men de viktigaste är att man personligen tar tag i detta, för de handlar om en 

individuell internutveckling.”  

 

 

Medarbetare B 

 

Ledarskap 

Enligt B var självkännedom, samarbete samt självförtroende dem viktigaste egenskapen hos 

sin ledare. B menar att det är viktigt att ständigt kunna arbeta med sin personliga utveckling 

och att detta är en förutsättning för att kontinuerligt kunna bidra med ett bra ledarskap. B 

menar även att de handlar om att kunna se sina egna styrkor och svagheter och dess 

konsekvenser för ett lyckat ledarskap. Det viktigaste handlar om att kunna känna närvaron, 

tillgängligheten och även veta att ledaren finns där och gärna hjälper till. 

 

Angående information och kommunikation beskrev B att en större del av kommunikationen 

på IKEA i Barkarby karakteriseras främst av ett eget ansvar. Mycket information sprids 

relativt snabbt av ledarna och finns tillgänglig på IKEA i Barkarby, antingen får det höra det 

av sin närmaste ledare eller så kan medarbetarna logga in på intranätet och ta del av 

informationen därifrån. 

 

Motivation 

Det viktigaste med jobbet är att man trivs och har goda arbetskamrater, det bidrar till att man 

blir motiverad och orkar gå till jobbet varje dag, enligt B. Ärlig och konstruktiv kritik är också 

en viktig aspekt för att bli motiverad, ”man vill ju både höra de positiva och de negativa, de 

bidrar vidare till personliga utvecklingar”, enligt B.  
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Medarbetare C 

 

Ledarskap 

Enligt C var inspiration, självförtroende samt kunskap dem viktigaste egenskapen hos sin 

ledare. I ett bra ledarskap menar C att mycket fokus ligger på människor och individer. C 

menar även att en ledares viktigaste uppgift är att ta till vara på alla resurser samt behov och 

att utveckla de på ett lämpligt sätt, samtidigt skall det vara parallellt med IKEA:s 

måluppfyllelse. Det handlar om att ledaren skall kunna utveckla och ta hand om sina 

medarbetare och samtidigt sträva efter att nå företagets och organisationens uppsatta mål.  

 

Självförtroende hos en ledare menar C är ett måste för att kunna klara av de utmaningar som 

dagligen dyker upp. Detta självförtroende måste finnas innan man blir ledare menar C. Det är 

absolut ingenting som ska komma med tiden. Med självförtroende menar C att en ledare ska 

ha mod och inte vara rädd för att ta diskussioner med sina medarbetare samt andra anställda 

på företaget. 

 

Under planering och beslut menar C att ledarrollen är att kunna planera framtiden samt de 

dagliga rutinerna. Men menar även att medarbetarna måste även det kunna ta ett ansvar. 

”Ledaren kan inte göra allt” anser C, C menar att medarbetarna måste kunna vara med och 

påverka och hjälpa till. 

 

Motivation 

Något som enligt C ökade motivationen var följande faktorer: 

• När C åstadkommer något bra 

• Att det finns stora möjligheter att utvecklas inom företaget 

• Att ledaren ger feedback, ledaren inspirerar 

• Att stämning mellan kollegerna är god 

 

”Vår relation är så pass bra att jag själv känner att jag ofta kan vända mig till min chef om 

jag eller någon annan mår dåligt eller behöver hjälp med exempelvis en jobbig kund eller en 

enkel montering som kan vara jobbig för mig”, berättade C.  

Även här kan författarna känna en ödmjukhet, chefen är närvarande och medarbetarna kan 

känna en trygghet till sin chef. 

 33



Kandidatuppsats 2008  C-uppsats   
Södertörns Högskola, University College 
 
Medarbetare D 

 

Ledarskap 

Enligt D var den sociala kompetensen, erfarenheten samt feedback dem viktigaste egenskapen 

hos sin ledare. För D var de viktigt att ledaren kunde lyssna, det vill säga vara lyhörd, ha en 

öppen och ärlig dialog med medarbetarna.  

D menar även att ledaren skall vara tillgänglig och ge feedback åt medarbetarna. D 

poängterade även att, ledaren har en öppen och neutral dialog med de flesta medarbetarna och 

känner då en trygghet till sitt ledarskap. D menar även att ledaren skall kunna undervisa och 

lära ut på ett enkelt och relativt lämpligt sätt. 

 

Rätt kommunikation vid rätt tidpunkt är viktigt just för att inte göra fel arbetsuppgifter, enligt 

författarna. ”Det fina med IKEA:s kommunikation är att, om man inte har förstått uppgiften 

som man blivit tillsagd av en ledare, kan man exempelvis gå tillbaka till chefen/ledaren och 

ifrågasätta det han/hon förmedlade ut och sa, och man behöver aldrig känna sig dum”, enligt 

D. 

 

Motivation 

Enligt D var det väldigt viktigt att får vara delaktig i de dagliga planeringarna och få uttala 

sina åsikter, något som D oftast får göra på IKEA i Barkarby.  

 

Andra faktorer som bidrar till ökad motivation är följande, enligt D: 

• Uppmuntran och stöd av ledaren och andra medarbetare 

• Att det finns stora personliga utvecklingsmöjligheter 

• Bra trivsel, bra arbetskamrater, bra relation mellan medarbetarna 

 

 34



Kandidatuppsats 2008  C-uppsats   
Södertörns Högskola, University College 
 
Medarbetare E 

 

Ledarskap 

Enligt E var feedback, ärlighet samt humor dem viktigaste egenskapen hos sin ledare. 

Även E var stark positiv till feedback, den konstruktiva kritiken var en faktor som E 

poängterade. ”Feedback tycker jag är en viktig egenskap som min ledare använder sig väldigt 

mycket av, då menar jag inte bara att ledaren ska gräla med oss eller vara för snäll, utan den 

konstruktiva kritiken är viktigt att få, inte bara för min egen utveckling utan även för alla 

andra medarbetare som jobbar med samma ledare”, enligt E. 

 

En ledare ska inte alltid vara hård eller stel, ledaren skall kunna vara en kompis i gruppen. 

Ledaren ska även kunna skoja och samtidigt kunna ha kul med alla sin medarbetar. Det vill 

säga humor är en viktig egenskap enligt E.  

 

”Ibland känner jag att jag får för mycket information än vad jag egentligen behöver, och 

detta kan ibland vara svårt för mig att sortera ut vad som är viktigast just för situationen,” 

enligt E.  

E menar att mycket information finns att hämta, men det kan vara svårt att sortera ut vad som 

är viktigast just för situationen, precis som A framförde. 

 

Motivation 

”Som jag sa tidigare tycker jag att en viktig faktor inom ett lyckat ledarskap är feedback, just 

för att man ska känna att ledare bryr sig om individen och hur man ska kunna gå till väga 

nästa gång något inträffar, inte bara när man gör fel utan också när man gör något bra”, 

enligt E. 

 

E tycker väldigt mycket om de personliga utvecklingssamtalen med ledaren, eftersom de är 

viktigt att kunna bli sedd och hörd av sin närmaste ledare, enligt E. E tycker även att sin 

ledare är väldigt bra på att ge den tydliga feedbacken. 

 

Den goda sammanhållningen mellan alla medarbetare är även den en väldigt viktig faktor till 

att bli motiverad och göra bra ifrån sig, enligt E. 
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Som E beskrev det: ”vill man så kan man, ingenting är omöjligt, har man viljan så finns det 

stora möjligheter att utvecklas, det finns många olika utvecklingsmöjligheter och alternativ 

för att växa inom organisationen, allt ifrån teoretiska utbildningar till praktiska utbildningar 

och övningar”. 

 

 

Medarbetare F 

 

Ledarskap 

Enligt F var uppskattning, självförtroende samt tydlighet dem viktigaste egenskapen hos sin 

ledare. 

”Ärlig och konstruktiv kritik är att visa att du tror på individen, de handlar om att kunna 

belöna och berömma det goda beteendet.”  

F menar att de är väldigt viktigt att tro på individen då denna kan utvecklas och användas på 

ett positivt sätt. 

 

F betonar självförtroende som en viktigaste egenskap hos sin ledare. Enligt F så uppfattas 

människor med gott självförtroende som självsäkra och pålitliga. En ledare ska våga ta tuffa 

beslut som kanske inte gynnar alla, som måste tas för företagets bästa. 

 

F berättade att: ”en större del av kommunikationen på IKEA i Barkarby karakteriseras främst 

av ett eget ansvar, att mycket information sprids relativt snabbt och finns tillgänglig på 

IKEA”.  

Även F var inne på samma spår som A, där planeringen och besluten är något som 

medarbetarna kan ta, men beror oftast vad beslutet gäller, om de är ett större eller mindre 

beslut precis som A berättade. 

 

Motivation 

Under ämnet feedback och motivation anser F att självförtroendet är en viktig grundsten. F 

menar att feedback stimulerar självförtroendet och är även en av grundstenarna till 

motivation. F menar även att de anställda har ett eget ansvar för att finna den motivationen 

som behövs och de måste även se en mening med sina arbetsuppgifter samt med sin 
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arbetsplats och ledare. Samtidigt har ledaren ett ansvar för att möjliggöra motivationen på 

arbetsplatsen, enligt F. 

 

”Det är viktigt att kunna visa framfötterna och även kunna visa att du som individ vill uppnå 

något som du strävar efter, det vill säga ditt mål som du personligen sätter upp och vill arbeta 

efter för att uppnå”, Enligt F.   

Under utveckling menar F att de är väldigt viktigt som individ att visa att du vill uppnå något 

med ditt arbete. Och de är något som motiverar F till en fortsatt karriär inom IKEA.  

 

 

Medarbetare G 

 

Ledarskap 

Enligt G var erfarenhet, ärlighet samt kunskap dem viktigaste egenskapen hos sin ledare. 

”Min ledare har en lång och otroligt bra erfarenhet, ledaren har ‘stenkol’ på de mest som 

händer, ledaren är även duktig på att kunna se individens potential och utvecklingsförmåga”, 

enligt G. 

G menar att ledare kan se medarbetarnas styrkor och svagheter, därmed kunna utveckla det 

individen är bra på och träna ännu mer på det individen är lite sämre inom. 

 

Förändringar kan ske relativt snabbt ibland och planeringen är inte alltid den bästa, enligt 

medarbetaren G. ”Att kunna planera vet vi alla är svårt, men går ofta att göra bättre, det 

gäller att någon tar tag i det och sätter igång med en bra planering, allt ifrån schema, 

bemanning, kampanjer på varuhuset och till vem som ska göra vad. Det gäller även att någon 

tar ett ansvar och gör detta. Mycket snack har gått men ingen tar personligen tag i detta”. 

Enligt G.  

 

Enligt G var även kunskap en viktig egenskap hos en ledare. Det är väldigt viktigt att en 

ledare har kunskap och erfarenhet inte bara för det dagliga arbetet, utan även att ledaren är 

allmänutbildad, då är det lättare att ha förtroende för ledaren menar G.  
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Motivation 

Något som motiverade och som var väldigt viktigt för G var känslan av att hjälpa kunderna 

och ge kunderna en god och personlig service. 

G var inne på samma spår som de flesta respondenter att kollegorna, samarbetet och den 

relationen man har med dessa var även de en viktig motivationsfaktor. I gruppen som helhet 

är motivationen bra enligt G. G tillägger även att de kollegor som arbetat länge på IKEA har 

ofta ett högt engagemang och dessutom bidrar de med mycket kunskap och erfarenhet i de 

dagliga arbetet. 

 

G uttryckte sig så här angående feedback: ”Hur skall jag som individ kunna veta hur mitt 

arbete uppfattas när jag aldrig eller sällan får ta del av feedback, både i positiva och 

negativa aspekter, så med andra ord en viktig faktor inom motivation är att kunna våga ge 

den rätta coachningen. Jag personligen känner att jag får ta del av den då de behövs.” 

Medarbetaren G vill gärna veta hur sitt arbete uppfattas, G poängterade även att detta ska ske 

både vid positiva och negativa avseende. 

 

Under utveckling menade G: ”Att IKEA efterfrågar människor som har ambitioner till att 

utvecklas inom organisationen och som har samma värderingar som IKEA står för.” 

 

 

Medarbetare H 

 

Ledarskap 

Enligt H var människokännare, deltagande samt ärligheten dem viktigaste egenskapen hos 

sin ledare. ”Att kunna bedöma och känna hur människor mår är för mig en viktig egenskap.” 

H:s ledarskap karakteriseras stark av ett nära ledarskap, där ledaren hela tiden vill lära känna 

sina medarbetare för att senare kunna bedöma deras tillstånd, och kan vidare utveckla dessa. 

 

Enligt H var deltagande en viktig egenskap hos en ledare, en ledare ska vara närvarande och 

deltagande i dem vardagliga uppgifterna, han/hon ska vara tillgänglig då man behöver 

han/hon enligt H. 

 

 

 38



Kandidatuppsats 2008  C-uppsats   
Södertörns Högskola, University College 
 
Motivation 

Några faktorer som motiverade H var följande: 
 

• När H åstadkommer något bra 

• Varierande arbetsuppgifter 

• Att H är delaktig i olika områden 

• Att chefen motiverar när man är inne i dåliga perioder  

• Att det finns stora utvecklingsmöjligheter 

• Trivs med kunderna, kul på jobbet, god stämning mellan medarbetarna  

 

 

Medarbetare I 

 

Ledarskap 

Enligt I var ödmjukheten, lyhördhet samt tydlighet dem viktigaste egenskapen hos sin ledare: 

”Visa att man bryr sig om sin grupp och även varje medarbetare, därför tycker jag att 

ödmjukhet är en viktig egenskap som min chef har.”  

I menar att ledaren ska vara en i gruppen och visa att ledaren bryr sig om sin grupp som den 

arbetar med. I tyckte även att ledaren ständigt ska försöka arbeta med en 

”medarbetarutveckling” och tro på att individen kan utvecklas inom organisationen. 

 

I var inne på samma spår som A och E angående kommunikation, där mycket information 

sprid väldigt snabbt och relativt enkelt på varuhuset. I menar även att det kan vara svårt att 

sortera ut vad som kan vara viktigast för situationen. ”Det gäller att fånga upp den 

informationen som är viktigast, och göra de bästa utifrån situationen, men man kan alltid 

kolla med ledaren vad som ska göras först innan man startar”, enligt I. 

 

Enligt I var den sociala kompetensen en viktig egenskap hos en ledare. Att kunna lyssna på 

sina medarbetare och ta till deras förslag på allvar samt att kunna vara social begåvad enligt I.  

 

Motivation 

Någonting som verkligen motiverade I var ledaren med sin ödmjukhet, att alltid finnas där för 

medarbetarna och kollegorna. 
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”Varje morgon när jag kommer till jobbet frågar min chef hur jag mår och exempelvis hur 

helgen har varit, vår relation är så pass bra att jag kan känna den tryggheten och 

ödmjukheten till min ledare”, enligt I. 

 

En ödmjuk ledare är en person som bryr sig om sina medarbetare, precis som I tidigare 

berättade att ledaren var en person som tog hand om sin grupp och varje individ i gruppen. I 

menade även att de viktiga faktorerna inom motivation var de trevliga medarbetarna och den 

ödmjuke ledaren. Det som gjort att I stannat kvar inom organisationen är just de två 

faktorerna: medarbetarna och ödmjukheten från sin ledare. Lönen var absolut inget som I 

tyckte var viktigt för motivationen. 

 

”Jag känner ofta att jag behöver mer ansvar just för att jag vill utvecklas, den viktigaste 

faktorn för mig på min arbetsplats är mina trevliga och omtänksamma kollegor.”  

 

 

Medarbetare J 

 

Ledarskap 

Enligt J var pedagogiken, kunskap samt tydlighet dem viktigaste egenskapen hos sin ledare. 

En viktig egenskap som en ledare bör behärska är retoriken, det vill säga ledaren skall kunna 

tala och anpassa sitt språk, även kunna lära ut och undervisa på ett enkelt och lätt begripligt 

sätt menar J. Detta upplever J som en positiv egenskap, det vill säga ledaren skall vara en god 

talare. 

 

Tydlighet var även något som J tyckte var viktigt, J menar att ledaren skall kunna sätta upp 

enkla, klara och tydliga mål som alla medarbetar begriper samt förstår sig på. Med andra ord, 

ledaren skall kunna strukturera arbetssättet för att på bästa och enklaste sättet leda 

medarbetarna mot de uppsatta målen som företaget och ledaren sätter upp. 
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Motivation 

Några faktorer som motiverade J var följande: 
 

• Medarbetarna 

• Friheten med varierande arbetsuppgifter 

• Att det finns stora utvecklingsmöjligheter 

• Trivseln, och den god sammanhållningen 

 

 

Medarbetare K 

 

Ledarskap 

Enligt K var att våga ställa krav, tydlighet samt feedback dem viktigaste egenskapen hos sin 

ledare. En ledare enligt K skall kunna sätta upp höga, men uppnåeliga krav för medarbetarna 

samt andra anställda. Ledaren ska även inte se medarbetarna som hopplösa eller omöjliga, det 

vill säga ledaren ska se sina medarbetare som värdefulla resurser och även kunna nyttja de på 

ett lämpligt sätt menar K. 

 

K tyckte även att det var viktigt att ledaren på ett bra och lämpligt sätt kan bedöma de 

prestationer, insatser samt beteenden som medarbetarna visar. Ledarna ska även kunna ge 

förslag till förändringar så som vilka styrkor och svagheter medarbetarna besitter och kunna 

vidareutveckla dessa. K menar att ledaren skall kunna bedöma de insatser som medarbetarna 

utför under arbetet. 

 

K talade även om att: ”vara bra på allt är inte bra, då finns det inget man kan utvecklas inom 

och då växer man inte som människa och inte som ledare heller”. ”Självklart skall man ha 

fler fördelar än nackdelar, men även nackdelar kan vara positivt då dessa kan övervinnas och 

utvecklas till något positivt.”  

 

Under kommunikation och information menade K: ”Att kunna använda sig av rätt språk åt 

rätt medarbetare kan förhållandevis vara bra i vissa situationer, det vill säga, att försöka 

kunna anpassa sitt språk och tal, både under arbetes gång och under de olika mötena med 

ledaren och gruppen”, enligt K. K menade precis som A och C att ledaren skall kunna 

anpassa sitt språk och tal för att enklare förmedla ut informationen. 
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K känner precis som A, C, D och F, under planering och beslut att de får vara med och 

planera de dagliga arbetsuppgifterna och de är väldigt viktigt så att alla vet vad som ska 

utföras. Enligt dem så får de även vara med att ta de mindre besluten, så som A beskrev dem. 

 

Motivation 

”Att kunna veta att man personligen gör fel ibland och får en konstruktiv kritik gör att 

medarbetarnas personliga utveckling blir bättre, kritiken får även komma från medarbetarna 

och inte bara från ledarna”, enligt K. För att utvecklas menar K att motivationen är viktig 

och att den även får komma från medarbetarna och ledarna, men speciellt att ledarna försöker 

kommentera och uppmärksammar arbetet. 

 

Även för K, var uppmärksamheten viktigt för att känna att man ibland lever. Komplimanger 

och stöd från både medarbetare och ledare anser K är en viktig faktor för att öka motivationen 

till ett fortsatt väl utfört arbete. 

 

”Att få veta att man har ett stort ansvar och får de tilldelat av ledaren, känner jag att min 

motivation ökar”, enligt K. K framförde även att ett tilldelat ansvarsområde skulle även de 

öka motivationen. 

 

 

Medarbetare L 

 

Ledarskap 

Enligt L var positiv, kompetens samt driftig/driven dem viktigaste egenskapen hos sin ledare. 

L tyckte de var viktigt att kunna se möjligheter, inte hindren och att alltid försöka vara positiv. 

Ledaren ska kunna se de fördelar i stället för de nackdelar medarbetarna visar upp. L 

poängterade även att ledaren ska koncentrera sig på sådant som går att bygga vidare på. 

 

L menar även att en ledare bör vara driftig, med andra ord att ledare får de saker han vill 

gjorda. Har man bestämt sig för något, ska man sikta högt och att hela tiden försöka lyckas 

med de man har som mål menar L. Det handlar om att ledaren skall kunna sätta upp 

realistiska mål, där ledare tillsammans med medarbetarna hela tiden ska försöka uppnå.  
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Motivation 

Medarbetaren L kände att uppmuntran och stöd var absolut inget som fanns i L:s värld. ”Jag 

jobbar ofta ensam och ledaren är inte alltid på plats, så jag gör de jag ska göra och klara 

ofta av de situationer som uppstår. Jag har en lång erfarenhet här på IKEA och känner att 

jag uppmuntrar mig själv. Om jag känner för att prata med någon eller behöver hjälp tar jag 

kontakt med någon annan medarbetare, antingen på min egen avdelning eller på en annan 

avdelning.” 

 

L känner sig nöjd med de arbetsuppgifter som L redan har och känner inget behov av att 

fortsätta vidare i karriären. Till skillnaden från andra respondenter har L redan nåt den 

gränsen. Det ligger inte i L:s intresse att klättra vidare på karriärsstegen på samma sätt som de 

övriga respondenter. L är snarare nöjde med sina arbetsuppgifter och ser mer framemot att 

fortsätta med liknande arbetsuppgifter.  

 

Även L framförde likaså som K och E, där IKEA är en organisation med stora 

utvecklingsmöjligheter och olika alternativ för att växa inom företaget. 

 

 

Medarbetare M 

 

Ledarskap 

Enligt M var motivation, ödmjukhet samt ärlighet dem viktigaste egenskapen hos sin ledare. 

”Att känna att man lever ibland är något som är viktigt för mig, att veta att ledaren är 

närvarnade och motiverar till ett gott arbete är viktigt både för min- och ännu viktigare för 

ledarens utveckling.” M menar att ledaren skall kunna motivera medarbetarna vid rätt tillfälle 

och vara närvarande när behovet finns. Detta var är en egenskap som M:s ledare besatt, och 

menade även att andra ledare bör besitta. 

 

För att kunna skapa sig ett gott förtroende och en tillit till sina medarbetare, menar M att 

ödmjukhet är ett krav. Detta enligt M är en väldigt viktig personligegenskap som krävs för en 

bra ledare. Det handlar om att man som ledare kan visa att man bryr sig om sina anställda och 

sin personal. På så sätt vinner man även ett starkt förtroende till sina medarbetare menar M. I 

likhet i vad även A tyckte.  
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”Det händer även ganska ofta att vissa ledare talar i svåra termer och gåtor, detta kan vara 

svårt för vissa människor och medarbetare som inte hänger med”, enligt M. M menar att 

ledaren bör anpassa och vara mer tydlig i sitt språk för att enklare förmedla ut informationen. 

Även A, C och K tyckte likadant. 

 

M berättade att: IKEA är en organisation som hela tiden hittar skickliga lösningar på problem 

som uppstår, där medarbetarna får vara med och lösa dessa. 

”IKEA är ett företag som alltid strävar efter att hitta enkla och smarta lösningar till de 

problem som uppstår, och då kan vi som medarbetare vara delaktiga för att lösa problemen”, 

enligt M.  

 

Motivation 

M var mycket inne på samma spår som D och H, att dom kollegorna man skapat en relation 

med var den tyngsta motivationsfaktorn för M på IKEA i Barkarby. M menade även att 

ledaren skall kunna inspirera den motivation som finns på IKEA och alla 

utvecklingsmöjligheter som finns, både för ledarens utveckling och även för medarbetarnas 

utveckling. För att de medarbetarna skall kunna fortsätta känna sig motiverade är det viktigt 

att lyfta fram de när de genomför ett bra arbete vilket gör de möjligt för medarbetarna att 

prestera bättre.  

 

Även M var inne på samma spår som K, där M menar att motivationen är viktig både för 

ledarens utveckling och även för medarbetarnas utveckling. 

Under utveckling var M inne på samma spår som de flesta medarbetare som svarade på den 

frågan att de handlar om en personlig utveckling: ”Var, när och hur man som människa vill 

utvecklas inom IKEA är upp till en själv, chefen eller ledaren kan hjälpa en att förverkliga 

sina drömmar och nå sina mål men allt är upp till en själv”. 

 

‘Visst måste man gå runt‘ påpekade M, ‘men man klarar sig‘. ”Att jobba på en sådan stor 

organisation som vi jobbar på, så är trivseln och friheten två viktiga faktorer för att få en 

harmonisk och samstämd organisation, det är de som göra att de blir roligt att åka till 

arbetet”, enligt M. 
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Medarbetare N 

 

Ledarskap 

Enligt N var tydlighet, sunt förnuft samt kunskap dem viktigaste egenskapen hos sin ledare. 

”Personligen tycker jag att en ledare ska vara lika tydlig som min chef, för att försöka 

undvika missförstånd som kan uppstå, då är de viktigt att vara tydlig i sitt språk och tal, som i 

sin tur minskar problem som kan träda fram.” N menar att en bra ledare skall vara tydlig med 

sina medarbetare för att undvika missförstånd som kan uppstå i onödan. N menar även att en 

bra ledare ska tala tydligt och kunna vara en god talare. 

 

N tycker även att det är viktigt att ledaren behandlar alla medarbetare precis likadant och även 

lika väll som ledaren själv vill bli behandlad samt att med små medel nå goda resultat. Det vill 

säga att ledaren skall se alla medarbetare som lika värda och behandla dessa likvärdigt. 

 

Motivation 

Precis som E framförde angående feedback, var N inne på samma spår. Där ledaren skall vara 

ärlig och konstruktiv i sin kritik. 

 

N tycker precis som A, E och F att det finns goda utvecklingsmöjligheter inom företaget så 

länge man personligen har ambitionerna till att utvecklas inom organisationen. N uppfattade 

även sin ledare som positiv med att hjälpa N vidare med sin personliga utveckling.  

 

Att alltid försöka ge kunden den bästa servicen och hjälpen anser N vara motiverande. Att 

försöka hitta behov åt kunden, sådant som kunden själv inte ser. En annan synpunkt som N 

framförde angående motivation var samarbetet med alla andra medarbetare på IKEA i 

Barkarby.  
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Medarbetare O 

 

Ledarskap 

Enligt O var förtroende, närvarande samt lyhördhet dem viktigaste egenskapen hos sin 

ledare. Att skapa sig ett gott förtroende till sen ledare ser O som en stark egenskap. O känner 

ofta att de finns en tillit till sin ledare, och de är även något som O vill framföra till andra 

medarbetare samt ledare. Det handlar kort om att skapa sig en nära och positiv relation till sin 

ledare. Som i sin tur kan vidare utvecklas. Det handlar även om att kommunicerar på ett sätt 

som visar att ledaren bryr sig om sina medarbetare, enligt O. 

 

Att lyssna menar O är en otroligt viktig del för att kunna bygga upp ett förtroende hos sina 

medarbetare. Det innebär att man både ska lyssna, tänka, bearbeta, reflektera och överväga 

budskapet. O menar även att det inte finns någon egenskap hos en ledare som värderas så högt 

av medarbetarna som att kunna lyssna. Om man kan lyssna så är man också kapabel till att ta 

de viktiga besluten menar O. Om ledaren har vissa brister så kan dessa förlåtas om ledaren är 

en bra lyssnare. Man kan inte klara av ett ledarskap endast på att lyssna men det är en 

ovärderlig egenskap som även kan vidareutvecklas. 

 

Precis som medarbetarna E och H, tyckte O att ledaren i större utsträckning av planering och 

beslut gör ett bra jobb.  

 

Motivation 

Det som motiverade O mest var att jobba mot tydliga mål som företaget sätter upp. O tycker 

även att uppdateringar och information om hur de går för företaget är motiverande. En annan 

viktig motivationsfaktor enligt O är att ha ett eget tilldelat ansvarsområde. Precis som E 

framförde angående samtal och möten med ledaren var O inne på samma spår och 

uppskattade de väldigt mycket. 

 

O ser framemot en fortsatt karriär och utveckling inom IKEA. För O är det viktigt med nya 

utmaningar och karriärutvecklingar utan alla fina examens från högskolan. O ser även de som 

viktigt att ledaren ger sina anställda goda förutsättningar och möjligheter till att röra sig vidare 

inom företaget. Och detta motiverar O i sitt dagliga arbete. 
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”När jag började jobba på IKEA, så var de endaste ett jobb med lite extra pengar, nu när jag 

fått reda på att möjligheterna till utveckling finns av min ledare och andra medarbetare, utan 

alla fantastiska examen man måste ta på högskolan eller universiteten, kan jag känna en 

motivation för att utvecklas, det är så skönt att veta att dessa möjligheter till utveckling finns 

på IKEA”, enligt O.  
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6.2 Kort sammanfattning av intervjuerna 

 

6.2.1 Ledarskap 

 

Frågan om vilka egenskaper/faktorer som medarbetarna tyckte var viktiga hos sin ledare/chef 

och hur dessa upplevdes 

 

Under denna fråga fick respondenterna beskriva tre egenskaper eller faktorer som de tyckte 

var viktiga hos sin ledare. Gemensamt för de flesta medarbetare här var att de pekade ut sin 

ledare som en människa med stort förtroende, ärlighet, ödmjukhet, lyhördhet samt tydlighet.  

 

För att skapa ett förtroende mellan ledare och medarbetare menar O att en ledare skall kunna 

kommunicera på ett sätt som visar att denne bryr sig om sina medarbetare. En ledare ska även 

visa en ärlighet och samtidigt kunna vara tydlig i sitt ledarskap, för att skapa och bibehålla ett 

förtroende. I huvudsak måste ledaren vara en god förebild som inspirerar och uppmuntrar sin 

personal under arbetet. 

 

Flera av medarbetarna upplevde att dessa egenskaper och faktorer ofta tillämpas av ledarna på 

IKEA i Barkarby. Man ska även ha klart för sig samt ha i åtanke att egenskaper kan 

vidareutvecklas och är inte alltid lika bra i alla situationer. Det gäller att kunna anpassa sina 

egenskaper som ledare besitter, precis som A beskrev de: ”alla är vi människor och är inte 

felfria, egenskaperna som en ledare besitter går alltid att bygga vidare på om intresset finns, 

och det är inte alltid så att alla ledare är lika bra i olika situationer”. 

 

 

En annan fråga som författarna ställde var om medarbetarna upplevde att de fick den 

information och kommunikation de behövde för att utföra sitt dagliga arbete

 

Det som återkom ständigt under samtliga intervjuer var personalmötena och 

medarbetarsamtalen. Personalmöten hade medarbetarna med sin ledare en till två gånger per 

vecka och medarbetarsamtalen två gånger per år där större delen av kommunikationen sprids. 

Medarbetarsamtalen (utvecklingssamtalen), är en möjlighet för medarbetarna att tillsammans 

med sin chef analysera sin arbetssituation, sin livssituation, sin prestation, sina styrkor, sina 
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utvecklingspotentialer samt den långsiktiga utvecklingen. Även chefen får en möjlighet till 

återkoppling från medarbetarna. 

 

Något som de flesta medarbetarna ville förbättra och förändra var kommunikationen. Det 

fanns uppenbart delade meningar bland respondenterna kring ämnet, där ett fåtal medarbetare 

hade en positiv bild, medan andra upplevde att det finns stora brister.  

 

Enligt A, B, C, D, F, G och O: sprids mycket av informationen på IKEA i Barkarby via fyra 

olika sorters källor/element: ”Vingen” (IKEA Barkarbys veckoblad), IKEA:s intranät, 

anteckningstavlor och via ledarna. Flera av de medarbetare som författarna intervjuade ansåg 

att detta system var ett bra sätt att bli mer engagerad och motiverad till att ta egna samt nya 

initiativ i sitt arbete. 

 

Att använda sig av rätt kommunikation vid rätt tidpunkt är en viktig grund för att inte utföra 

fel arbetsuppgifter. Att kunna använda och anpassa sitt språk till medarbetarna gör att 

informationen som sprids blir enklare att fånga upp. Det finns fyra stora informationskällor på 

IKEA i Barkarby som tidigare nämnt: Vingen, intranätet, anteckningstavlor och via ledarna. 

De flesta medarbetare ansåg att detta system var ett bra sätt att bli mer engagerad och 

motiverad till att ta nya egna initiativ i sitt dagliga arbete, men det viktigaste var att kunna 

anpassa språket så att alla medarbetare hänger med och förstår. 

 

Fråga om hur stort deltagande medarbetarna har vid planering och beslut 

 

Vid frågan om planering och beslut fanns det även där delade meningar bland medarbetarna. 

Vissa tyckte att de fick vara med och bestämma och andra inte. Eftersom medarbetarna ansåg 

att ledarna skötte planerings- samt beslutsuppgifter bra och behövde därför inte vara med. 

 

Medarbetarna A, C, D, F, K och M, känner att de får vara med och planera de dagliga 

arbetsuppgifterna, och det är väldigt viktigt så att alla vet vad som ska göras. Enligt 

medarbetarna får även de vara med att ta de mindre besluten. Och detta ser författarna som 

något viktigt och positivt, just för medarbetarnas personliga utvecklingar samt motivation, 

eftersom att medarbetarna känner sig delaktiga i dem olika besluten som tas av företaget. 
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Medarbetarna E, H och O tyckte inte att de fick vara med i någon större utsträckning av 

planering eller att fatta beslut, dock är det inte heller något de önskar, då de tycker att deras 

ledare gör ett bra jobb. 

 

Vid planering och beslut, uttryckte inte I, J och L sig så pass mycket, utan var passiva under 

denna diskussion kring planering och beslut. De tyckte att det var ledarens roll att utföra dessa 

processer, något som I:s ledare var väldigt bra på. 

 

6.2.2 Motivation 

 

Enligt alla medarbetare var de två viktigaste motivationsfaktorerna, ”god trivsel” och ”den 

samstämda sammanhållningen” mellan medarbetarna på IKEA i Barkarby, nödvändig.  

 

 

Frågan om motivation och feedback 

 

Under denna fråga bad vi medarbetarna prata fritt om ämnet. Författarna tillät även 

medarbetarna förklara vad som ansågs motiverande och hur feedbacken kändes. Gemensamt 

för de flesta medarbetare vara att ledaren bör kunna ge både positiv kritik genom beröm och 

uppskattning samt ärlig och konstruktiv kritik genom feedback och återkoppling. Vid svåra 

situationer är det betydande att sprida positiv anda och där känner A att det är en del av 

ledarnas ansvar. Genom utvecklingssamtal, och även andra konversationer med ledaren och 

andra medarbetare, har A fått uppfattningen om att det råder en bra stämning inom gruppen 

och inga samarbetsproblem. Det är viktigt att kunna se vad varje medarbetare behöver och 

kunna ge den uppskattning som behövs, vilket leder till fler motiverade medarbetare samt att 

även kunna arbeta med kompetensutvecklingar. 

 

Medarbetarna vill inte bara lyssna på den positiva responsen utan vill även höra på den ärliga 

och konstruktiva kritiken som framöver främjar både ledarnas och medarbetarnas utveckling. 
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Frågan om medarbetarna får stöd och uppmuntran av sin ledare vid jobbiga situationer 

 

Gemensamt för de flesta medarbetare var att de upplevde ett stöd som behövdes av sin ledare, 

allt ifrån uppmuntran till hjälp vid jobbiga situationer. 

 

Motivationen på IKEA i Barkarby karakteriseras starkt av den sammanhållning och vänskap 

som råder mellan personalen. Detta är förmodligen även en av motivationsfaktorerna till att 

många medarbetare väljer att stanna kvar på företaget. 

 

 

Frågan om möjligheterna till utveckling inom organisationen och om detta inspireras av 

ledarna eller ledarskapet 

 

Samtliga respondenter som var med i undersökningen gav relativt liknande svar vad gäller 

möjligheter till utveckling inom IKEA. Medarbetarna menade att man på IKEA måste ansvara 

för sin egen personliga utveckling och karriär. 

 

M beskrev det: ”Var, när och hur man som människa vill utvecklas inom IKEA är upp till en 

själv, chefen eller ledaren kan hjälpa dig att förverkliga dina drömmar och nå dina mål men 

allt är upp till en själv.” 

 

IKEA är ett företag med stora utvecklingsmöjligheter och det är medarbetarna som avgör hur 

deras utvecklingskurva skall se ut. Grunden för medarbetarnas utveckling inom IKEA byggs 

från utvecklingssamtalen, vilka medarbetarna har minst två gånger per år med sin närmsta 

ledare. Eftersom IKEA är ett internationellt företag med många olika verksamheter finns stora 

möjligheter att göra karriär både utomlands och byta inriktning inom organisationen samt 

stanna kvar inom IKEA i Sverige och göra karriär. 

 

Den personliga utvecklingen på IKEA i Barkarby ses som något varje individ ansvarar för 

själv. Det handlar om en individuell personlig utveckling. Vill de anställda utvecklas inom 

IKEA finns det otroligt stora möjligheter, inte bara inom varuhuset utan även nationellt och 

internationellt som tidigare nämnts. IKEA erbjuder mängder av kurser, undervisningar och 
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ledarskapsutbildningar för personalen, men som anställd ansvara man själv för hur mycket 

man vill engagera sig i sin utveckling.  

 

Medarbetarna A, F och O berättade även att: IKEA i Barkarby, utför ”Aspirantutbildningar”, 

där medarbetarna kan gå en sex månaders intern ledarskapsutbildning för blivande ledare där 

syftet är att knyta kontakter samt utbyta erfarenheter med andra anställda inom företaget. 

Aspirantprogrammet inspireras av ledarna och marknadsförs på intranätet. Information 

skickas ut i ett veckoblad (Vingen) en gång i veckan till medarbetarna på varuhuset. 

 

 

Frågan om vilka faktorer som gjort att medarbetarna stannat kvar inom organisationen och 

vad som påverkar arbetsglädjen 

 

Genom denna studie har författarna fått en ökad förståelse för vilka motivationsfaktorer som 

är av störst betydelse för medarbetarna i deras dagliga arbete på IKEA i Barkarby. De 

övergripande faktorerna som bidrar till medarbetarnas arbetsmotivation är den samstämda 

sammanhållningen och den goda trivseln som utspelar sig på varuhuset. Lönen var dock inget 

som medarbetarna poängterade. 

 

Medarbetarna var rätt eniga om att dessa punkter var ”viktiga faktorer” som gjort att de 

stannat kvar inom företaget, ingen medarbetare ansåg att lönen var viktigt. En större del av 

majoriteten som blev intervjuade tyckte, som tidigare ovan nämnts att sammanhållningen och 

humöret var två viktiga inspirerande faktorer. 
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7 Analys 

 
Under detta kapitel analysera författarna resultatet samt återknyter resultatet kring de 

teoretiska resonemangen. Även här diskuteras och analyseras teorier och begrepp, frågor och 

problem som tidigare lyfts fram i rapporten. 

 

 
7.1 Ledarens egenskaper 

 

När respondenterna i undersökningen skulle beskriva eller försöka sätta fingret på vissa 

personliga egenskaper hos deras närmaste ledare kom många ”mjuka” egenskaper fram, så 

som förtroende, ärlighet, ödmjukhet, kompetens, lyhördhet och tydlighet. Att vara en ledare i 

stor organisation som IKEA krävs det vissa tekniska kunskaper, det vill säga det handlar om 

att kunna känna till det metoder och tekniker som är nödvändiga för arbetets genomförande. 

 

För att tydliggöra och försöka knyta ihop resultatet kring de teoretiska resonemangen skall 

författarna här lyfta fram några av de egenskaper som respondenterna tyckte var viktiga och 

diskutera dessa: 

 

Förtroendet samt självförtroendet menar respondenterna är något som ledarna har och även 

något som de kan bygga vidare på hela tiden. Det handlar om att ledaren skall jobba efter sin 

egen övertygelse, kunna inspirera sina medarbetare och samtidigt tro på sig själv. Att kunna 

tro på sig själv är något som medarbetarna tyckte var viktigt. Detta är precis vad Yukl (2005) 

nämner att det handlar om att kunna se sin egen förmåga och även sina medarbetares 

förmågor. Genom att vara aktiv och uthållig i sitt arbete kan ledaren föra personalen mot de 

uppsatta målen, även under perioder då man befinner sig i en motivationssvacka eller i en svår 

”uppförsbacke”. Som ledare bör man samarbeta med sin personal och även uppnå mål 

tillsammans med arbetsgruppens insatser. Ledaren kan också påverka genom att samtala 

(medarbetarsamtal), skapa ett öppet klimat samt genom att kunna ge och ta ärlig och 

konstruktiv kritik. 

 

Lyhördhet menar medarbetarna är en mycket viktig väg mot förståelse av den enskilde 

individen och dennes motivation. För att kunna få en bild av individens personliga 

utvecklingssituation och arbetssätt handlar det om att ledaren måste vara öppen och lyhörd för 
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gruppen och även för individen. Som ledare skall man också visa ett engagemang samt sitt/ett 

intresse för personalen genom att ta sig tid till frågor och ge individuellt stöd och bekräftelse. 

Att lyssna och känna av stämningar i arbetsgruppen hjälper ledaren att hitta de 

utvecklingsbehov samt karriärvägar som finns. Diskussionen återfinns hos Yukl (2005) som 

poängterar förmågan att hantera människor är en av de viktigaste färdigheterna för en ledare. 

Den möjliggör för ledaren att påverka, se och lyssna på medarbetare samt att ge och ta kritik. 

Så som beteendevetenskapliga färdigheter, exempelvis kunskap om mänskligt beteende, 

attityder och känslor hjälper en ledare att kommunicera med medarbetarna på det sätt som är 

nödvändigt för förståelse och delaktighet. 

 

Ödmjukhet är även de en viktig egenskap som respondenterna tog upp. En ödmjuk ledare är 

en person som lyssnar och tar hand om sina medarbetare. Ledarna på IKEA i Barkarby är 

personer som tar hand varje individ i gruppen. Medarbetarna menar även att ödmjukheten är 

en viktig nyckel till ett lyckat och bra ledarskap. Då ledaren har den disciplin som ofta 

behövs. Även här har vi dem beteendevetenskapliga förmågorna som Yukel (2005) tar upp, då 

attityder och känslor spelar en viktig roll för ledarnas ödmjukhet mot det anställda. 

 

Enligt medarbetarna är Kunskap och Erfarenhet väldigt viktigt. Då respondenterna i 

undersökningen visar att ledarena har stor kunskap om ledarskapet och kan utveckla 

personalen på ett positivt sätt. Ledarnas medvetenhet utgör en stor potential för 

vidareutveckling av personalen på deras arbetsplats. Det handlar om att ledarna på ett smart, 

enkelt och effektivt sätt kan lösa problem. Ledarna skall även kunna se medarbetarnas talang 

och utvecklingsförmåga, för att på ett effektivt sätt kunna skapa långsiktiga samarbeten med 

sina medarbetare. Detta resonemang återfinns även i Yukl (2005), då kunskap och erfarenhet 

hjälper ledaren att utveckla nära samarbeten med sina medarbetare. Ledaren ska även här 

arbeta med sin personliga utveckling och se realistiskt på sina förmågor istället för att förneka 

svagheter samt agera defensivt. 

 

Att vara Ärlig är en otroligt viktig del för att kunna bygga upp ett förtroende hos sina 

medarbetare, genom att alltid hålla vad man lovar menar medarbetarna är en viktig egenskap. 

Det finns ingen egenskap hos en ledare som värderas så högt av medarbetarna som att kunna 

vara ärlig. Om ledaren har vissa brister så kan dessa förlåtas om ledaren är ärlig. Man kan inte 

klara av ett ledarskap endast på att vara ärlig men det är en ovärderlig egenskap. Precis vad 
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Yukl (2005) framförde angående den personliga integriteten. Det handlar om ett förtroende, 

genom att alltid försöka hålla vad man lovar och verka som en förebild för sina medarbetare.  

 

Ledarskap handlar om en relation mellan människor och individer, precis vad även Yukl 

(2005) och Svennerstål (1996) nämner. Respondenterna visar tydligt att detta är deras 

uppfattning. Genom vissa personliga färdigheter och förhållningssätt kan man som ledare 

påverka sin personal till lärande och utveckling. Att tala om egenskaper är egentligen 

missvisande, de faktorer som medarbetarna tagit upp kan nästan alla placeras in i Yukl´s 

(2005) framställning av beteendevetenskapliga färdigheter. Som exempelvis att vara ärlig, 

lyhörd, förtroende och feedback. 

 

Det är dock inte alla egenskaper och färdigheter som Yukl (2005) tar upp som kunnat 

identifieras här. Denna studie har visat de egenskaper och färdigheter som ledarna har enligt 

medarbetarna och det som direkt påverkar personalen. Det finns självklart även andra faktorer 

som också påverkar vilket författarna undersökt eller påtalat om, men det kan vara av värde 

att känna till det som medarbetarna själva är medvetna om. 

 
 
7.2 Medarbetarnas observation på den situationsanpassade ledarskapsmodellen 

 

Under den situationsanpassade ledarskapsmodellen från Blanchard och Hersey (1996), som 

står fast vid att ledare måste kunna använda sig av olika ledarskapsstilar beroende på vilken 

situation denne befinner sig i. Matrisen tillåter även ledaren att analysera behoven i den 

situation som ledaren befinner sig i och använder därefter den mest lämpliga ledarstilen. 

Människor behöver bemötas olika beroende på vilka uppgifter och mål de har. Chefen eller 

ledaren behöver kunna andra ledarstil allteftersom medarbetarnas utvecklingsnivå förändras. 

På så sätt kan medarbetaren utveckla sin kompetens och sitt engagemang och därmed blir mer 

självgående. 

 

Ledarstil är det beteende som man upplever att ledaren använder för att påverka andra och 

även omgivningen. Det finns fyra olika ledarstilar: instruerande, säljande, deltagande och 

delegerande. Det instruerande och det säljande beteendet hjälper dig att utveckla din 

kompetens. Det deltagande och delegerande beteendet utvecklar ditt engagemang, stärker din 

motivation och ditt självförtroende. 
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Författarna tillät varje medarbetare att observera Hersey och Blanchards (1996) 

ledarskapsmodell lite närmare under intervjun. Modellen var ingen direkt nyhet för 

medarbetarna. De hade tidigare under utvecklingssamtal observerat och tittat på modellen 

med sin ledare/chef. De flesta respondenterna hade aldrig direkt uppfattat vad matrisen 

handlar om. Författarna beskrev modellen, därefter fick medarbetarna själva placera ut sin 

ledare under den ”ruta” i matrisen där de själva ansåg sin ledare befinna sig i. Nedan 

presenteras en sammanställning av medarbetarnas placeringar och svar: 

 

(S3) 

       

       C, F, G, H, K, och N 

 

                   

                                    (S2) 

      

      A, B, E, M, L och O 

                                    

                                    

(S4) 

 

               D och I 

                                    (S1) 

  

                  J 

 

Figur 4, Herseys och Blanchards (1996) Ledarskapsmodellen, medarbetarnas egna placeringar. 

 

Som vi kan läsa av modellen och de svar som medarbetarna gav ser vi att majoriteten av 

respondenterna i första hand placerar sig ganska högt upp i matrisen. Ett resultat som 

framkom tydligt under denna observation var att majoriteten av medarbetarna såg sin ledare 

som en människa i egenskap av att ha ett nära samarbete och en nära relation parallellt med 

sitt uppsatta mål. Genom en god relation med sina medarbetare är det lättare att kunna 

uppfylla det uppsatta målet, enligt författarna. Det var endast D, I och J som tyckte något 

annat. J uppfattar sin ledare som en person med högt uppgiftsorienterat beteende och ett lågt 

relationsorienterat beteende (S1 ger specifika instruktioner och övervakar noggrant att 

samtliga genomföranden utförs). D och I uppfattar sin ledare som en människa med lågt 

uppgiftsorienterat beteende och ett lågt relationsorienterat beteende (S4), som gärna lämnar 

över ansvar för beslut och genomförande. 
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Författarna kan även sammanfatta modellens begrepp och stycken närmare. IKEA Barkarbys 

ledarskap enligt majoriteten av medarbetarna och enligt författarna, har en balans mellan 

starkt styrande stil (S2) och samtidigt en hög stödjande relation (S3). ”Där ledaren är med 

och deltar i olika evenemang, som exempelvis ombyggnader på avdelningarna”, enligt A. 

Ledarna på IKEA i Barkarby karaktäriseras mer av uppmuntran, aktivt lyssnande och 

vägledning med syfte att individen eller gruppen alltid ska trivas. 

 

Medarbetarna är likaså nöjda med sin närmaste chef, eftersom cheferna generellt på IKEA i 

Barkarby är aktiva och deltar i de olika verksamheterna. Utifrån undersökningen noterar 

författarna att ledaren fångar upp personalens åsikter som vidare motiverar i stort sätt alla 

medarbetare.  

 

Sammanfattningsvis får man fram den ledarstil som de respondenter författarna intervjuade 

lutar åt en mix av stödjande och styrande ledarstilen. Det är viktigt att påpeka att det är väldigt 

svårt att hitta en renodlad ledarstil, vilket också Blanchard och Hersey (1996) nämner att 

ledarstilarna inte finns renodlade, utan att det är situationen som avgöra och bestämmer 

ledarstilen. 
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7.3 Medarbetarnas motivation ur Maslows behovshierarki och Bengtsons 

motivationsfaktorer 

 

Motivation är viktig och nödvändig för att kunna trivas och prestera bättre på sin arbetsplats 

enligt författarna. Enligt Clegg (2005), finns det inte en enda teori om ledarskap som inte 

erkänner att en grundläggande egenskap hos ledare, oavsett om ledarförmågan är medfödd, 

inlärd, situationsbetingad eller på något annat, är förmågan att inspirera och motivera 

människor. Motivationen är nödvändig huruvida om man ska leda sig själv, leda andra eller 

ledas av andra (Clegg, 2005). 

 

Enligt Maslows behovshierarki har alla individer fem grundläggande behov som måste vara 

tillfredställda för att finna den motivation som behövs. Genom att försöka koppla Maslows 

(1970) teori till arbetslivet på IKEA i Barkarby menar Maslow (1970) att det fysiologiska 

behovet, som utgör grunden för tillfredställelse, först måste vara tillfredställd innan personen 

är motiverad till att tillfredställa andra behov i hierarkin. Vidare i denna teori menas att de 

fysiologiska, trygghets och sociala behoven måste vara tillfredställda innan individen kan vara 

motiverad att växa och utvecklas genom att söka uppskattning och självförverkligande. Då 

brist på kommunikation och information påverkar medarbetarnas arbetsmotivation är det 

viktigt att ledaren tar hänsyn till detta. Om ledaren inte arbetar aktivt med ”bristmotivation” 

kommer detta att fortsätta att skapa otrygghet bland medarbetarna och viljan att utvecklas blir 

inte lika intressant då de anställda tappat en del av sin arbetsmotivation. 

 

Författarna anser att det saknas en tydlig dialog mellan medarbetaren och ledaren, och detta 

vilket är en faktor som skapat oro och missförstånd bland medarbetarna. Genom att ha 

regelmässiga dialoger och rätt information anser författarna att en stor del av alla dessa 

störningsmoment hade kunnat undvikas och hade istället underlättat till ett gott samarbete 

mellan medarbetaren och ledaren. För att senare kunna uppmuntra till utveckling och 

motivation är det av betydelse att ledarna kan kommunicera och lyssna till andra personer 

inom och även utanför arbetet. Därmed är det en viktig faktor som chef/ledare att kunna vara 

synlig i medarbetarnas arbete för att få ta del av värdefull information som sprids. Detta är 

något som en av respondenterna poängterade, det vill säga det nära samarbetet med sin 

personal genom att vara synlig och närvarande för sina medarbetare. 
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Även Bengtson (2001), menar att den största delen som påverkar människors motivation är 

deras beteende. Att försöka koppla ihop Bengtsons (2001) motivationsfaktorer med de 

faktorer författarna fick fram utifrån undersökningen på IKEA i Barkarby kan man se många 

likheter, så som stämning och humör, uppskattning och beröm, laganda och sammanhållning. 

Medarbetarna var ganska eniga om att dessa punkter var viktiga faktorer som bidrog till att de 

blev motiverade och har stannat kvar i företaget. Ingen medarbetare ansåg att lönen var 

viktigt. 

 

Genom förbättrade relationer mellan ledaren och medarbetaren kommer IKEA i Barkarby 

lättare kunna ”tackla” utmaningar och även uppnå en bra motivation och god arbetsglädje, 

enligt författarna.  
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7.4 Medarbetarnas motivation ur Hertzbergs två-faktorsteori 

 

Hertzberg delade upp motivationsfaktorerna i inre och yttre motivationsfaktorer. Dessa 

faktorer kommer i detta avsnitt att analyseras på medarbetarna.  

 

Anställda om inre motivationsfaktorer  

Enligt A, finns det många möjligheter till att utbilda sig inom IKEA och medarbetarna får en 

bred kompetens och är ständigt uppdaterad om IKEA:s senaste produkter. Detta gör att 

medarbetarna kan prestera bättre och ge kunderna bra service om de är pålästa och har den 

kunskap som krävs. 

 

Även för C och G är det viktigt att ha en bra kunskapsnivå för att man ska känna sig 

tillräckligt kompetent vid kundmöten.  

 

De anställda anser även att prestation är en viktig motivationsfaktor, i synnerhet när man kan 

se resultatet av det, i form av nöjda kunder, när det går bra för företaget, det medför att det 

blir en bra stämning i företaget. Hertzberg menar att detta spelar stor roll för att känna sig 

motiverad till fortsatt arbete, dels att man har kontroll över situationen och förmågan att 

handla professionellt men också att se resultaten av sina prestationer.  

 

C är även han medveten om vikten av att ständigt öka sin kompetens, därför är C alltid 

intresserad av att läsa interna utbildningar som erbjuds inom företaget. Detta gynnar hans 

karriärmöjligheter till framtida jobb, framförallt inom företaget.  

 

De yngre medarbetarnas vill utvecklas snabbt inom organisationen än dem äldre. 

De vill snabbt klättra uppåt genom att ta del av den kunskap de redan har och har införskaffat 

under tiden samt öka sin kompetens.  

 

E tycker väldigt mycket om de personliga utvecklingssamtalen med ledaren, eftersom de är 

viktigt att kunna bli sedd och hörd av sin närmaste ledare, enligt E. E tycker även att sin 

ledare är väldigt bra på att ge den tydliga feedbacken. 
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E tycke likadant som C och G att det är viktigt och motiverande att ha den kunskapen som 

krävs och samtidigt ta del av de interna utbildningarna som erbjuds inom organisationen. Han 

anser även att det ökar hans motivation genom att vara påläst och ha korrekt information när 

man står framför kunden. Att kunna svara på kundens frågor gör det möjligt att ge kunderna 

den bästa servicen. Kunskap leder till motivation menar E. Prestation ingår i de inre 

motivationsfaktorerna enligt Hertzberg och är en viktig del av motivationen, vilket stämmer 

väldigt bra på samtliga medarbetare på IKEA i Barkarby. 

 

Hertzbergs inre motivationsfaktorer som prestation och tillväxt stämmer med andra ord väl 

överens med respondenterna. Samtliga respondenter ser det som värdefullt att utföra ett bra 

arbete med nöjda kunder som följd. En klar majoritet av respondenterna är måna om sin 

karriärutveckling inom organisation. 

 

Enligt K anser att det är viktigt att bli sedd och få feedback från sin ledare utifrån det man 

presterar. K tycker att hennes ledare är bra på att ge beröm när man har gjort bra ifrån sig. En 

öppen dialog och erkännande från sin ledare ökar motivationen och ger de anställda en vilja 

att prestera ännu bättre samt ökar deras självkänsla, enligt författarna. Erkännande ingår även 

i Hertzbergs inre motivationsfaktorer.  

 

Anställda om yttre motivationsfaktorer 

En av Hertzbergs yttre motivationsfaktorer är lönen. Majoriteten anser att lönen är en viktig 

faktor men inte det viktigaste för att man ska känna sig motiverad i sitt arbete.  

 

En annan motivationsfaktor enligt Hertzberg är ledningen, att den har rätt kompetens. 

Majoriteten av medarbetaren anser att det är väldigt viktigt att ledarna uppfattas som 

kompetent och väl insatt i organisationens alla förändringar som sker. O, E och H anser att det 

viktigaste för medarbetarna är att den närmaste ledaren uppfattas som kompetent.  

 

M, D, H och I betonar vikten av att ha en bra relation till sina kollegor som motiverande. Att 

upprätthålla en god relation till sina kollegor är motiverande enligt en av Hertzbergs yttre 

motivationsfaktorer. Majoriteten av medarbetarna delar samma uppfattning som M, D, H och 

I att en bra relation till arbetskamraterna är motiverande. Han menar att det underlättar att 

arbeta både individuellt såväl som i grupp. 
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8 Slutsats och Diskussion 

 
I detta kapitel presenteras resultatet som framkommit från undersökningen. Författarna 

återknyter arbetet till problemformuleringen och syftet.  

 

Denna undersökning har givit författarna en förståelse om ämnet ledarskap samt motivation. 

Det har varit väldigt intressant att undersöka, analysera och jämföra teorin med 

respondenternas svar, närmare bestämt praktiken på IKEA i Barkarby. Tack vare likhet i svar, 

det vill säga vad som framförts av respondenterna, har möjligheten att till viss del 

generalisera, dra slutsatser och att diskutera fritt inom ämnet öppnats upp för författarna.  

 

Med hjälp av teorin och undersökningen har författarna utifrån det studerade problemet 

kommit fram till följande slutsatser. 

 

Majoriteten av medarbetarna på IKEA i Barkarby anser att ett bra ledarskap karakteriseras av 

att ledarna visar ett starkt förtroende, ärlighet, ödmjukhet, kompetens, lyhördhet och tydlighet 

mot sina medarbetare. Naturligtvis skall dessa egenskaper inte ses som en helhet utan delar av 

en helhet och man kan kalla dem karaktärsdrag för att klargöra att de är just delar av en 

personlighet. Ledarens egenskaper påverkar hur han tolkar olika händelser och reagerar i olika 

situationer. Huvudsaken är att ledaren är en god förebild som inspirerar och uppmuntrar sin 

personal under sysselsättningen. 

 

Det är även väldigt svårt att generalisera en ledare, en medarbetare har en åsikt och en annan 

medarbetare har en annan uppfattning. Detta gör det svårt för författarna att dra en korrekt 

slutsats av en ledare. Man kan heller aldrig veta om medarbetarna framställer sin ledare på ett 

korrekt sätt. Medarbetarna kan framställa sin ledare både på ett bättre eller sämre sätt än vad 

de egentligen är. Men utifrån svaren från respondenterna så drar författarna slutsatsen att 

majoriteten av ledarna har den kompetens, det personliga egenskaper och det erfarenhet som 

krävs för att utföra ett bra ledarskap på IKEA i Barkarby. 

 

Vilken ledarstil som är bäst är även det svårt att säga. Utifrån resultatet ser vi att olika 

ledarstilar kan vara effektiva eller ineffektiva beroende på situationen. Ingen situation är den 

andra lik och det finns många olika sätt att bete sig som ledare. Ledarens val av beteende skall 
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utgå från medarbetarnas behov av instruktioner och stöd för den specifika arbetsuppgiften. I 

verkligheten använder de flesta av ledarna olika ledarstilar i olika situationer för att på bästa 

sätt kunna anpassa sig. 

 

Relationen mellan ledare och medarbetare har lyfts fram i undersökningen och en god sådan 

måste ses som en förutsättning för ledarskap i syfte att främja lärande och utveckling, att se 

ledarskapet som en relation istället för en position, precis i likhet med vad Svennerstål (1996) 

framförde, att ett ledarskap handlar om en relation inte position. 

 

Utifrån författarnas resultat och analys av undersökningen kan författarna utgå ifrån att 

majoriteten på IKEA varuhuset i Barkarby trivs på sin arbetsplats och att stämningen mellan 

medarbetarna skapat sig en god relation till varandra, både mellan medarbetare och 

medarbetare samt medarbetare och ledare. Faktorerna ovan förklara vad medarbetarna anser 

att ett bra ledarskap ska innehålla och vad en ledare behöver för att motivera sin personal på 

IKEA Barkarby. Ledarna på IKEA motiverar även sina medarbetare i deras arbete genom att 

uppmuntra dem till att vidareutbilda sig genom att erbjuda olika utbildningar samt andra 

interna kurser. 

 

Undersökningen visar även att medarbetarsamtalen kan vara ett sätt att få närmare personlig 

kontakt och ge individuellt stöd till varje medarbetare och att de på så sätt främjar deras 

utveckling. Medarbetarsamtalens användning på dagens arbetsplatser skulle kanske öka om 

man visste mer om deras positiva effekter. Att öka kunskapen, kartlägga kompetensbehov, 

upptäcka färdigheter och så vidare. 

 

Författarna anser att de erhållit ett godtagbart resultat av frågeställningarna som användes för 

undersökningen, det vore även intressant att djupare undersöka vad ledarna själva anser om 

sitt eget ledarskap. Att författarna inte undersökt detta närmare ses som någon brist, just för 

att se om det finns några skillnader på hur ledarna ser på sitt eget ledarskap och även hur 

medarbetarna ser på sitt ledarskap. Förslag på vidare forskning kan vara att undersöka och 

jämföra både medarbetarnas och ledarnas syn. 
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Bilaga 1 

 
Intervjufrågor för medarbetarna 

 
Hejsan! 
 
Vi är två studenter Michael och Molle som studerar vid Södertörns Högskola. Vi skriver en 
kandidatuppsats inom Företagsekonomi C, om hur ledarskapet ser ut på IKEA i Barkarby, utifrån 
medarbetarnas synvinkel. Med andra ord, vi skall undersöka vad medarbetarna tycker ett bra ledarskap 
är, om ledarskapet motiverar personalen vid det dagliga arbetet etc. 
 
Nedan finns det ett antal frågor om din arbetssituation, ledarskap och motivation samt några övriga 
kommentarer. 
 
Tack på förhand! 
 
Mvh Michael och Molle 
 
Personligt/bakgrund 

• När började du jobba på IKEA? 
• Vilken avdelning/avdelningar jobbar du på? 

 
Arbetssituation 

• Beskriv kort hur din arbetssituation ser ut idag? 
• Trivs du med ditt arbete? 
• Är det någonting du skulle vilja förbättra/förändra gällande din arbetssituation? 

 
Ledarskap 

• Vilka egenskaper/faktorer tycker du är viktiga hos en ledare/chef? 
• Hur upplever du din närmaste ledares/chefs ledarskap i form av hans/hennes egenskaper och 

agerande? 
• Upplever du att du får den rätta information och kommunikation du behöver av din närmaste 

ledare/chef för att kunna utföra ditt dagliga arbete? 
• Hur stort deltagande har du som medarbetare vid planering och beslut av organisationens 

verksamhet? Inflytande och möjlighet att påverka? 
• Upplever du att det aktuella ledarskapet främjar arbetsmotivation på din arbetsplats? 

 
Motivation 

• Vad är motivation för dig? Och vad är viktigast för att bli motiverad? 
• Upplever du att du får stöd och uppmuntran av din ledare/chef i jobbiga situationer? 
• Hur ofta upplever du att du får ta del av feedback/coachning/uppskattning för ditt eget arbete? 
• Hur stor möjlighet upplever du att du har för att utvecklas inom organisationen? Inspireras 

detta av din ledare/chef? 
• Vilken faktor tror du har fått dig att stanna kvar i organisationen, lönen eller trivseln? 
• Hur trivs du på ditt arbete och vilka faktorer tror du påverkar arbetsglädje? 
 

Övrigt 
• Beskriv med tre ord din ledares/chefs ledarskap? 
• Om du fick måla upp din ”dröm ledare/chef”, hur skulle denna då se ut? 

 
Tack för din medverkan! 
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