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Sammanfattning  

 

I en alltmer turbulent och ombytlig värld går det inte att leda dagens kundstyrda produktion 

med traditionellt ledarskap.  Dagens ledare påverkas av olika faktorer som måste beaktas för 

att kunna styra ett framgångsrikt företag. Uppsatsens syfte är att utvärdera och analysera 

UAE-logistics ledarskap genom att undersöka deras internkommunikation utifrån en teoretisk 

grund. Metoden som används i undersökningen är en gap-analys som används för att se om 

det råder samstämmighet mellan gruppledarna och de anställda. 

 

I slutsatsen besvaras problemfrågan: Vilka faktorer måste den moderna ledaren på 

tjänsteföretag beakta i sitt ledarskap för att förbli konkurrenskraftig? En faktor som måste 

beaktas är att den interna kommunikationen måste fungera bra för att motivera, engagera och 

involvera anställda. En annan viktig faktor är att strategierna som är valda utifrån företagets 

situation måste vara förenliga med företagets idésystem, som är verkligheten där de anställda 

arbetar. Råder samstämmighet mellan dessa delar kan slutsatsen dras att den rådande 

organisationsformen är passande för att kunna omvandla företagets strategier, som är valda 

utifrån externa faktorer, till den tjänst som efterfrågas. En tredje faktor är att ledaren måste 

delegera ut mer ansvar till de anställda, eftersom de arbetar närmast kunden och behöver 

skräddarsy tjänsten för att skapa ett mervärde för kunden. Med det ökade inflytandet måste 

även ökad kunskap erbjudas, för att den anställde ska kunna ta kvalificerade beslut efter den 

aktuella situationen.  

 

En fjärde faktor, som den moderne ledaren måste ta hänsyn till, är vikten av att ha en god 

intern marknadsföring, som avser att effektivt träna, motivera, engagera och involvera sina 

anställda för att kunna uppnå större kundtillfredsställelse. Faktor nummer fem är vikten av att 

implementera kontinuerlig lärande för att företaget ständigt ska kunna anpassas till 

förändringar i omvärlden. Genom att ha ett kontinuerligt informationsflöde uppåt, från de 

anställda till ledningen, informerar den anställde som arbetar närmast kunden om nya trender, 

nya behov som kunder efterfrågar och ledningen kan använda informationen för att skapa nya 

tjänster som täcker kundens nya behov och företaget förblir konkurrenskraftigt. Den sjätte 

faktorn är vikten av att företagen använder sig utav styrformen processtyrning som betraktar 

arbetet som en öppen process som är mottaglig för kontinuerliga förändringar, som företagen 

måste anpassa sig till eftersom de externa faktorerna konstant förändras. 
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1. INLEDNING 

I detta kapitel presenteras bakgrunden till det studerade ämnet som mynnar ut i en 

problemdiskussion och en problemfråga. Detta följs av uppsatsens syfte, samt de 

frågeställningar som studien har till avsikt att besvara. Kapitlet introducerar läsaren till det 

valda ämnet samt förklarar undersökningens målsättningar, valda avgränsningar och 

disposition.  

 

1.1 Problembakgrund 

 

I början av 1900-talet var världen stabil. För företagen innebar detta goda förutsättningar för 

långsiktiga planer och för storskalig massproduktion. Organisationerna präglades av en statisk 

utformning, med ett ledarskap som styrdes uppifrån och ner, utan att lämna utrymme för 

dialog mellan ledare och anställd.1 Under denna period hade ledarskapsteoretikerna Fredrick 

Taylor och Henry Fayol sin storhetstid. Taylor argumenterade för effektivitet i produktionen, 

standardisering och disciplin under 1900-talets början. Under 1940-talet fick Fayol 

uppmärksamhet för sina ledarskapsteorier som talade om hur ledaren skulle leda de anställdas 

aktiviteter för att uppnå effektivitet. Han ansåg att ledarens roll var att planera, läsa framtida 

trender, organisera, koordinera, delegera och kontrollera. Delar som är viktiga för ledarrollen 

än idag.2  

 

Omvärldens förutsättningar har dock bytts ut, från att ha varit stabila och förutsägbara, till 

ostabila och oförutsägbara.3 Dagens turbulenta värld kan förklaras med en rad händelser som 

inträffade, som t.ex. oljekriserna (1974-1977, 1979-1982), globaliseringen, informations- och 

kommunikations teknologins utveckling. Förändringarna i omvärlden har påverkat 

organisationen såväl som ledaren och den anställde.4 

 

Oljekriserna medförde en period av bakslag för såväl den internationella som den nationella 

handeln. Energikostnaderna sköt i höjden vilket ledde till att produktionskostnaderna ökade 

och därmed även priserna. Parallellt ökade den internationella konkurrensen från 

låglöneländerna vilket medförde en industriell överkapacitet och företagsnedläggningar blev 

                                                 
1 Hansson, J (1997). Skapande Personalarbete :Lärande och kompetens som strategi.  
2 Brook, I (2003). Organisational Behaviour. 
3 Hansson, J (1997). Skapande Personalarbete: Lärande och kompetens som strategi. 
4 Schön, L (2000). En modern svensk ekonomisk historia. 
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ett faktum. Biltillverkaren Volvo är ett exempel på ett internationellt företag som tidigt 

förstod kostnadsfördelen i att flytta produktionen till ett låglöneland.5  

 

Globaliseringen medför att företag får hela världen som marknad, konkurrensen ökar, priserna 

pressas, utbudet är större och kunderna har mer makt.6 Optimerande av resursutnyttjande, 

effektivisering och flexiblare arbete är nya inslag i verkligheten. Ny teknologi skapar 

förutsättningar för en mer kundstyrd produktion, vilket innebär att företag anpassar produkten 

efter kundens behov, till skillnad från den tidigare standardiserade massproduktionen. Arbetet 

organiseras på ett annat sätt än tidigare och äldre organisationsmönster ersätts med nya 

lösningar, som till exempel nätverksorganisationer.7 

 

Internet har medfört att valutahandeln intensifierats. Snabba köp och investeringar, leder till 

att företag får krav på sig från ägarna och investerarna, att ha kortsiktiga vinstmaximeringar 

som ger goda utdelningar på aktien. Det kortsiktiga lönsamhetstänkandet sätter större krav på 

företagens kostnadseffektivisering och produktivitet, vilket direkt påverkar ledaren och den 

anställde.8 Organisationerna är inte längre nödvändigtvis knutna till sitt land, utan kan sträcka 

sig över de nationella gränserna. De nya organisationsformerna kräver nya arbetssätt, vilket i 

sin tur ställer nya krav på ledarskapet.9 

 
Under 1990-talets början tvingades svenska företag rationalisera på grund av lågkonjunkturen 

som rådde. Nedskärningar och besparingar har lett till färre anställda på många arbetsplatser. 

Konsekvensen av detta är ökad arbetsbörda för de anställda. Färre personer ska utföra mer 

arbete än tidigare och dessutom nå bättre resultat än tidigare. De ska inneha bredare 

kompetens och vara anpassningsbara för att de ska kunna användas flexibelt i 

arbetsorganisationen. Därmed har kraven, tempot och påfrestningarna på de anställda ökat och 

lett till ökad stress och vantrivsel på arbetsplatserna, som i sin tur resulterat i ökad ohälsa och 

sjukskrivningar. För företagens del innebär detta stora kostnader i form av kapital och 

förlorad kompetens. Från och med januari 2005 måste företagen betala 15 % av de 

heltidssjukskrivnas sjukpenning, vilket medför en ökad kostnad och ansvar. Kompetensen 

                                                                                                                                                         
 
5 www.analyskritik.press.se/ekonomi/varselochavecklingenavind#Volvo%20köper%20in%20material%20från% 
  20låglöneländer 
6 www.svensktnaringsliv.se (2006-01-09). 
7 Schön, L (2000). En modern svensk ekonomisk historia.  
8 Bolman, L G, Terrence, E (2005). Nya perspektiv på organisation och ledarskap,  s.138 
9 Schön, L (2000), En modern svensk ekonomisk historia.  
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som går förlorad är i form av anställda som företagen investerat i, genom utbildning och 

erfarenhet. Den ökade merkostnaden och kompetensbortfallen har medfört ett ökat intresse 

från företagens sida, att i framtiden motverka sjukskrivningar. En nyutkommen rapport från 

Arbetslivsinstitutet visar ett samband mellan sjukskrivningar och ledarskapsstilar. Rapporten 

påvisar att ledare som använder sig utav relationsorienterad ledarskapsstil påverkar de 

anställda och arbetstillfredsställelsen positivt och därmed även hälsan i positiv riktning.10  

 

I dagens tjänsteföretag ses de anställda som individer, som kan skapa ett mervärde som ingen 

annan kan, om de får de rätta kunskaperna och färdigheterna. Den kundstyrda produktionen 

innebär att företagen idag måste arbeta i en nära relation med kunden för att skräddarsy 

produkten eller tjänsten och skapa mervärdet. För att tillmötesgå dagens mer krävande kund, i 

den hårdnande konkurrensen, delegerar ledaren idag mer av sitt inflytande till de anställda 

som numera måste ta snabba och större beslut. Ledaren måste följaktligen förse sina anställda 

med resurser, kunskaper samt nödvändiga färdigheter för att de ska kunna fatta rätt beslut. De 

anställda arbetar idag, i stor grad självständigt med komplexa arbetsuppgifter, och ledaren kan 

ses som en ledare som koordinerar gruppen mot gemensamma mål, istället för att som tidigare 

delegera arbetsuppgifter.11 

 

Ledarskapet är med andra ord under förändring där traditionellt ledarskap som innebär 

budgetering, organisering, övervakning och granskning inte räcker till. Idag krävs det bredare 

färdigheter av ledaren för att denne ska ha möjlighet att hantera dagens föränderliga värld, 

vilket framförallt gäller i kunskaps- och tjänsteintensiva företag.12  

 

1.2 Problemdiskussion 
 

I problembakgrunden beskrivs hur olika händelser i historien har medverkat i att världen idag 

är mer turbulent och föränderlig. Konkurrensen har ökat och de nya organisationsformerna 

anpassas till en mer kundstyrd produktion. Anställda har idag en allt viktigare roll i 

framförallt tjänsteföretag, eftersom de har ett nära samarbete med kunden och kan skapa det 

mervärde som gör företaget konkurrenskraftigt. Ledarna har idag delegerat stora delar av sitt 

inflytande till sina anställda, eftersom de ofta har större specialistkunskaper än ledarna och  

                                                 
10 Brülde, B, Herrman, M(2005). Långtidsfrisk eller långtidssjukskriven?.   
    www.forsakringskassan.se/arbetsgivare/medfinans/ 
11 Bolman, L G, Terrence, E (2005). Nya perspektiv på organisation och ledarskap. 
12 Mayo, A, Lank, E (1995). Lärande i organisationen . s. 32 ff. 
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kan tillmötesgå kundens behov bättre med större befogenheter. Förändringar i omvärlden, nya 

organisationsformer och den anställdes nya roll ställer nya krav på ledaren och fordrar ett nytt 

ledarskap som är anpassad till dessa nya förhållanden, för att företaget ska kunna överleva och 

förbli konkurrenskraftigt. 

 

1.3 Problemformulering 

 

Vilka faktorer måste den moderna ledaren på tjänsteföretag beakta i sitt ledarskap för att 

förbli konkurrenskraftig? 

 

1.4 Syfte 

 

Studiens syfte är att utvärdera och analysera tjänsteföretaget UAE-logistics ledarskap genom 

att undersöka internkommunikation utifrån en teoretisk grund. 

 

1.5 Avgränsningar  

 

Studien avgränsas till att innefatta ett svenskt tjänstelogistikföretag i Stockholm. 

Ledarskapsämnet innehåller flera olika aspekter som till exempel ekonomisk planering, 

strategiska beslut, personalhantering, bevarande/skapande av företagskultur etc. Ledningen 

kommer inte att intervjuas, utan endast gruppledarna som står de anställda närmast är av 

intresse för denna studie. Studien kommer endast att studera internkommunikationen mellan 

gruppledaren och anställd, för att utvärdera och analysera ledarskapet. 
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2. METOD 

Metodavsnittet beskriver hur undersökningen är utformad för att svara på uppsatsens syfte. I 

kapitlet redogörs för vald forskningsansats, angreppssätt, tillvägagångssätt, 

forskningsstrategi, datainsamlingsmetod samt val av arbetsmetod.  

 

2.1 Forskningsansats 

 

Hermeneutik 

Studien präglas av en hermeneutisk vetenskapssyn, då undersökningen söker svar på sådant 

som det hermeneutiska synsättet eftersträvar. Syftet med studien är inte att nå allmängiltig 

kunskap utan en djupare förståelse utifrån tidigare kunskap. Hermeneutiken söker en 

helhetsförståelse medan positivismen beskriver och förklarar. Termen hermeneutik kan 

översättas som ”tolkningskonst” eller ”tolkningslära”.13 Hermeneutiken strävar efter att få 

förståelse för människors livsvärld. Forskaren är intresserad av hur världen uppfattas, inte av 

hur världen är.14 En hermeneutisk forskare vet vanligtvis något i förväg om det 

problemområde som ska undersökas och med hjälp av denna förståelse kan forskaren 

formulera intressanta problem, frågor och idéer.15  

 

2.2 Angreppssätt  

 

Deduktiv metod 

Angreppssättet för studien är deduktiv, vilken syftar till att få individens syn på klart 

definierade förhållanden. Befintliga teorier och modeller kommer att användas för att 

analysera och utvärdera studiens frågeställning ute i verkligheten. Deduktion grundar sig på 

vissa antaganden och prövas därefter av forskaren genom att samla in empiri för att se om 

antaganden håller eller om de måste förkastas.16 Forskaren utgår från en hypotes eller teorier 

och modeller och utifrån dessa görs sedan observationer. Den deduktiva ansatsens svaghet 

ligger i att de undersökta svarar på hur de uppfattar forskarens tolkning av verkligheten och  

                                                 
13 Wiederscheim-Paul, F, Eriksson, L T (1992). Att utreda, forska och rapportera.  s. 150 ff. 
14 Hartman, J (1998). Vetenskapligt tänkande: från kunskapsteori till metodteori.  
15 Wiederscheim-Paul, F, Eriksson, L T (1992). Att utreda, forska och rapportera.  s.152 
16 Jacobsen, D I (2002). Vad, hur och varför: om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga    
    ämnen. 
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inte hur den undersökta själva uppfattar verkligheten. Detta ställer krav på att forskarens 

frågor uppfattas som relevant av det som undersöks. 17 

 

2.3 Tillvägagångssätt  

 

Kvantitativ och kvalitativ 

Studien kommer att baseras både på kvalitativa och kvantitativa undersökningar. Den 

kvantitativa undersökningen genomförs genom en enkätundersökning med fasta frågor. 

Enkätundersökningen utförs för att undersöka hur företagets ledarskap uppfattas av de 

anställda. Avsikten med enkätundersökningen är även att undersöka och mäta variablerna: om 

företagets mål och strategier når ner till de anställda, om de anställda har tillräckligt 

handlingsutrymme, om de anställda känner sig motiverade, om företaget tar lärdom av sina 

anställda samt om företaget använder sig utav ett ständigt lärande. Genom 

enkätundersökningen erhålls ett underlag av större omfång för att kunna utvärdera ledarskapet 

på företaget. Kvalitativa intervjuer har gjorts med gruppledarna, för att få en djupare 

förståelse för företagets arbetssätt. Intervjuerna ger en inblick i företagets komplexa 

styrningssätt och svar på om företaget använder sig av ledarskapsteorierna som är viktiga för 

att företaget ska vara konkurrenskraftigt.   

 

Kvantitativa undersökningar utgör hårddata uttryckt i siffror, som ofta ger ett bra sammandrag 

och helhetssyn. Hårddata som uppnås vid kvantitativ undersökning ger inga förklarande 

detaljer utan beskriver endast den generella uppfattningen, som ofta svarar på hur många som 

har samma åsikter men sällan varför de tycker som de gör.18 Fördelarna med kvantitativ 

analys är att den är baserad på objektiva vetenskapliga lagar mer än forskarens värderingar. 

Den ger forskaren en ökad trovärdighet och den tillit han/hon sätter till sina resultat. 

Tolkningar och resultat baseras på uppmätta kvantiteter som ger mätningen en autencitet som 

i princip kan kontrolleras av andra. Stora mängder av kvantitativ data kan, om förberedelser 

gjorts relativt snabbt, analyseras och sedan kan forskaren komma fram till ett resultat. 

Presentationen kan relativt enkelt göras med hjälp av tabeller och diagram.19 Kvalitativa 

undersökningar karaktäriseras av att forskaren strävar efter att förstå ett fåtal 

undersökningsenheter på djupet. Forskaren ät intresserad av det säregna, det unika eller det 

                                                 
17 Hartman, J (1998). Vetenskapligt tänkande: från kunskapsteori till metodteori. s. 138 
18 Svenning, C (1997). Metodboken. s. 67 ff. 
19 Denscombe, M (1998). Forskningshandboken. s. 240 ff. 
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eventuellt avvikande. Vid den kvalitativa undersökningen använder sig forskaren av 

osystematiska, ostrukturerade observationer. Forskaren undersöker problemet inifrån och är 

medveten att han/hon påverkar resultatet genom att vara närvarande.20 Fördelarna med 

kvalitativ data är att det är hämtat och förankrat från verkligheten, vilket innebär att 

forskarens datamateria l och analys har sina rötter i den sociala tillvarons villkor. Materialet 

som samlas in är rikhaltigt och detaljerat, som tillåter forskaren att studera sociala komplexa 

situationer. Kvalitativ data kan återspegla tillvarons tvetydigheter och motsägelser något som 

inte den kvantitativa forskningen kan klara av. Kvalitativ data ger forskaren möjligheter till 

alternativa förklaringar. Med andra ord är det accepterat att olika forskare kan komma fram 

till olika slutsatser.21  

 

2.4 Forskningsstrategi  

 

Fallstudie 

Valet av att göra en fallstudie på logistikföretaget UAE-logistics gjordes för att det är ett 

tjänsteföretag som har en central roll gentemot sina kunder och andra partner. Företaget 

återspeglar fenomenet som beskriver hur den anställdes roll har förändrats och blivit en viktig 

länk till kunden och skapar mervärde för företaget. De anställda arbetar idag mer självständigt 

och har ofta större specialistkunskaper än ledaren, vilket resulterar i att ledarrollen på 

tjänsteföretag är under förändring. 

 

Syftet med en fallstudie är att belysa det generella genom att titta på det enskilda. Det 

generella problemet är studiens problemfråga: Vilka faktorer måste den moderna ledaren på 

tjänsteföretag beakta i sitt ledarskap för att förbli konkurrenskraftig? Det enskilda är syftet 

med studien: att utvärdera och analysera tjänsteföretaget UAE-logistics ledarskap genom att 

undersöka internkommunikation utifrån en teoretisk grund.22  

 

Med fallstudien på UAE-logistics avser att undersöka om moderna ledarskapsteorier används 

i företaget genom att intervjua gruppledarna och göra en enkätundersökning på de anställda. 

Intervjuerna ger en djupare förståelse för företagets strategier och mål i motsats till  

                                                                                                                                                         
 
20 Hartman, J (1998). Vetenskapligt tänkande: från kunskapsteori till metodteori. s. 78 
21 Denscombe, M (1998). Forskningshandboken. s. 259 ff. 
22 Ibid. s. 48.  
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enkätundersökningen, som erbjuder en bred men smal information om hur anställda upplever 

ledarskapsstrategierna. Fallstudiens största brist, är svårigheten i att generalisera resultatet. 

Denna studie kan ses som en pilotstudie, som vid senare studier kan utföras som en 

surveyundersökning på ett större antal företagsenheter. Detta argumenteras med att studien är 

baserad på teorier som inte är branschspecifika, och därav kan likadana intervjufrågor och 

enkätundersökning användas vid en surveryundersökning.  

 

Fallstudien möjliggör för forskaren att ägna sig åt subtiliteter och vanskligheter i 

komplicerade situationer, uppmuntrar att flera metoder används, stödjer användandet av flera 

datakällor samt att forskaren inte kan ändra på naturliga företeelser. Vidare kan forskaren 

koncentrera sina ansträngningar på en eller några få undersökningsplatser. Ytterligare en 

fördel är att fallstudier kan användas vid forskning som provar teorier.23  

 

2.5 Datainsamlingsmetoder 

 

Primärdata, sekundärdata och intervju 

Under förstudien har sekundära källor använts för att öka förståelsen för de centrala 

begreppen i studien. Sekundära källor har hämtats från facklitteratur, tidningsartiklar och 

vetenskapliga tidskrifter inom ämnet ledarskap. Denna ökade förståelse har hjälpt att 

formulera ett syfte samt att välja en passande undersökningsansats för att besvara syftet. 

Sekundära källor används för att bygga den teoretiska referensramen som undersökningen 

kommer att utgå ifrån.   

 

Primärdata kommer att samlas in genom kvalitativa halvstrukturerade intervjuer med ledare 

och enkätintervjuer från anställda på ett logistik företag. Den samlade informationen kommer 

att användas för att svara på syftet och för att kunna göra en lämplig analys av fenomenet. 

Styrkan hos kvalitativa intervjuer ligger i att intervjusituationen liknar en vardaglig situation 

och ett vanligt samtal. Det är i denna intervju form som forskaren minst styr den intervjuade. 

Vid intervjun kommer det att finnas färdiga frågor men det kommer att lämnas plats för 

spontana frågor och sträva efter att den intervjuade skall styra samtalet, för att han/hennes 

åsikter och uppfattningar ska komma fram. Data som kommer att samlas är av stor vikt av för 

att få en förståelse för hur personen är som individ och hur denna person ser sig som ledare. 

                                                 
23 Denscombe, M (1998). Forskningshandboken. 
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De intervjuade gruppledarna får vara anonyma i intervjun, för att uppriktiga synpunkter och 

åsikter om företaget strategier och arbetssätt skall erhållas vid intervjuerna. 

 

Enkätundersökningen kommer också att resultera i primärdata och kommer att användas för 

att undersöka hur ledarskapsstrategierna och arbetssättet uppfattas av de anställda. 

Enkätundersökningen är formad som påstående som är förkodade och baserade på teorier. 

Respondenten har fem svarsalternativ att välja emellan, vilket inte lämnar utrymme för 

individuella tankar eller synpunkter utan ger en generell bild av vad de anställda anser om 

företagets ledarskap. De anställda är anonyma i enkätundersökningen för att de skall känna 

trygghet att svara öppet och uppriktigt på påståendena. 

 

Det finns fem grundläggande kriterier för utvärdering av ett forskningsmässigt frågeformulär. 

Fullständig information om ämnet som skall undersökas måste återfinnas i frågeformuläret. 

En hyfsad sannolikhet att frågeformulären är så fullständiga och ärliga som möjligt. En hyfsad 

svarsfrekvens ger en representativ bild och frågeformuläret måste följa vissa etiska normer 

och är den utförbar i hänsyn till ekonomisk aspekt och tidsbegränsning.24  

 

Fördelar med frågeformulär är att de är ekonomiska, dvs. man kan få en avsevärd stor 

forskningsdata för en relativ liten kostnad. Frågeformulären ger standardiserade svar eftersom 

samma frågor ställs till alla respondenter och minskar därav risken att variationer på frågan 

uppstår som är risken vid t.ex. intervjuer. Förkodade svar har fördelen i att respondenterna ger 

svar som passar in bland de alternativ forskaren ger. Detta gör det möjligt för forskaren att 

snabbt samla in och analysera data.25  Vid enkätundersökning har forskaren en stor press på 

sig att ställa de rätta frågorna redan från början för att få fram resultat som är värt besväret.26  

 

Intervjuer är lämpliga att användas om forskaren kan motivera att data som behövs är av 

detalj information som intervjun erbjuder och om man kan motivera att det är förnuftigt att 

förlita sig på information som samlas från ett litet antal informatörer.27 Fördelar med 

intervjuer är informationens djup, insikter som fås, den enkla utrustning som krävs, 

informanternas prioriteringar kan förklaras, flexibiliteten, validiteten kan kontrolleras under 

                                                 
24 Denscombe, M (1998). Forskningshandboken. s. 125 ff. 
25 Ibid. s. 126 ff. 
26 Ibid. s. 109 
 
27 Ibid. s. 132 
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tiden den samlas in, hög svarsfrekvens samt den är terapeutisk då respondenten kan finna en 

möjlighet att tala om sina idéer.28  

 

2.6 Forskningsmetod: Gap-analys 29 

 

Genom att undersöka internkommunikationen med Gap-analysen antas svar erhållas om 

ledarna använder sig av de nyaste ledarskapsteorierna samt hur väl styrformen förmedlas till 

de anställda. Gap-analysen är en metod som används för att analysera orsakerna till 

kvalitetsproblem. Avsikten med en gap-analys är att hjälpa företagsledare att förstå hur 

tjänstekvalitet kan förbättras. Modellen på gap-analysen visar först och främst hur 

tjänstekvalitet uppstår. Den är uppdelad i två delar där den övre innefattar företeelser som 

berör kunden och den nedre allt som innefattar tjänsteleverantören. 

 

Förväntad tjänst→ resultat av kundens tidigare erfarenheter, personliga behov och 

tjänsteföretagets rykte som dessutom påverkas av företagets kommunikation med marknaden. 

Upplevda tjänsten→ den tjänst som kunden erhållit, är resultatet av interna aktiviteter och 

beslut.  

Ledningens upplevelser av kundens förväntningar→ hjälper ledningen att ta beslut om 

specifikationer av tjänstekvalitet. 

Slutligen, kan man utifrån modellen se att marknadskommunikationen kan påverka den 

upplevda tjänsten såväl som den förväntade tjänsten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
28 Ibid. s. 161 ff. 
29 Grönroos, C (1992). Service management. s. 62 ff. 
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Figur: Modell på Gap-analysen 

 
 
KONSUMENTEN 
 
     
     Word-of-mouth                        Personliga behov                            Tidigare 
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                                                       Förväntad tjänst 
 
                               GAP 5 
 
 
                                                         Upplevd tjänst 
                                                 
 
 
MARKNADS-                                Tjänsteleverans        GAP 4  Extern kommu - 
FÖRAREN    (inklusive kontakter   nikation med 
        före och efter)          kunden     
 
            GAP 3 
 
                                                          
      Översättning av 
      upplevelser till   
      specifikationer 
                                                       av tjänstekvalitet  
 
  GAP 1             GAP 2 
 
                                                      Hur ledningen upp- 
    fattar kundens   
    förväntningar  
 

 

 
Kvalitetsgapen: 
 

Gap 1 - Gapet i ledningens uppfattning 

Gapet innebär att ledningen uppfattar kvalitetsförväntningarna på ett felaktigt sätt vilket bland 

annat beror på, felaktig information från marknadsundersökningar och efterfrågeanalysen, 

felaktigt tolkad information om förväntningarna eller obefintlig efterfrågeanalys. Dålig eller 

obefintlig information uppåt från dem som har kontakt med kunderna till företagsledningen 

eller alltför många organisatoriska nivåer vilka hejdar eller förändrar ev. information från dem 

som sysslar med kundkontakter. 
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Gap 2 - Kvalitetsspecifikationsgapet 

Gapet innebär att specifikationerna på tjänstekvaliteten inte stämmer överens med ledningens 

uppfattning om kvalitetsförväntningarna, vilket är en följd av planerings misstag, dålig 

styrning av planeringen, brist på klar målsättning inom organisationen eller otillräckligt stöd 

från högsta ledningen för planering av tjänstekvalitet. För att fylla igen 

kvalitetsspecifikationsgapen är ett engagemang för tjänstekvalitet hos ledning och anställda 

mycket viktigare än stela planerings- och målsättningsprocesser. 

 

Gap 3 - Tjänsteleveransgapet 

Gapet innebär att kvalitetsspecifikationerna inte uppfylls under tjänsteproduktionen och 

leveransen, vilket beror på att specifikationerna är alltför komplicerade och/eller stela, de 

anställda inte accepterar specifikationerna, eftersom bra tjänstekvalitet t.ex. tycks innebära att 

man måste uppföra sig på ett annat sätt. Det kan även bero på att specifikationerna inte 

stämmer med den nuvarande företagskulturen, dålig styrning av tjänsteproduktionen, 

obefintlig eller bristande intern marknadsföring eller att teknologin och systemen inte 

underlättar att arbetet genomförs enligt specifikationerna 

 

Gap 4 - Marknadskommunikationsgapet 

Gapet innebär att löften som givits vid marknadskommunikationen inte stämmer överens med 

de tjänster som levererats. Vilket beror på att planeringen av marknadskommunikationen inte 

integrerats med tjänsteproduktionen, samordningen mellan den traditionella 

marknadsföringen och produktionen är obefintlig eller otillräcklig. Andra faktorer som 

påverkar överensstämmelsen av vad som lovats till kund och dennes upplevelse av tjänsten 

och varan, kan vara att organisationen misslyckas med att uppfylla specifikationerna medan 

kampanjerna i marknadskommunikationen följer dem eller att företaget har en benägenhet att 

överdriva och således lova för mycket. 

 

Gap 5 - Gap i den upplevda tjänstekvaliteten 

Gapet innebär att den upplevda tjänsten inte överensstämmer med den förväntade tjänsten, 

vilket resulterar i försämrad kvalitet och ett kvalitetsproblem, dålig word-of-mouth, negativ 

inverkan på företagsimagen eller den lokala imagen och förlorade affärer och kunder. 
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3. SKILLNADEN MELLAN LEDARSKAP OCH CHEFSKAP 

 

Begreppen chefskap (management) och ledarskap (leadership) skiljs åt. Chefskap är en 

process som kontinuerligt håller samman människor och teknologi på ett effektivt sätt. 

Chefskapets viktigaste aspekter inkluderar planering, budgetering, organisering, 

personalhantering, kontroll och problemlösning. 

 

Ledarskap är en process som i första hand skapar organisationer eller anpassar dem till 

förändrade omständigheter. Ledarskap definierar hur framtiden borde se ut, förenar individer 

till att sträva och dela visionen och inspirerar dem till att göra den till verklighet trots hinder 

som kan förekomma.30 Ledarskap står med andra ord för att åstadkomma rörelse och lyfter 

fram egenskaper som karisma, förmåga att vara strateg, utveckla visioner och värderingar som 

enar samt att skapa förändringstryck.31  

 

I uppsatsen väljer uppsatsskrivarna att betrakta chefen som ledare. Begreppet valdes eftersom 

det är förenat med förändringar som även är grunden till uppsatsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30 Kotter, J P (1996). Leading change. 
31 Hughes, R, Ginnett, R, Curphy,G (2002). Leadership: enhancing the lessons of experience. 
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4. TEORI 

Teorikapitlet kommer att inledas med en teorislinga. I den presenteras vilken teori som hör 

ihop med ett specifikt fenomen som presenteras i problemdiskussionen och relevansen mellan 

teorierna kommer att klargöras. Under teoripresentationen redogörs de valda teorierna och i 

teorisyntesen väljs delar ur de valda teorierna, s.k. variabler, som är intressanta för att kunna 

besvara problemfrågan. I den teoretiska referensramen beskrivs hur teorierna används hos 

företagen för att besvara syftet.  

 

4.1 Teorislinga 
 

Förändringar i omvärlden påverkar ledarskapet, anställda och organisationsstrukturen. Till 

detta fenomen har teorin Grundläggande organisationsmodell kopplats, som ser till hur 

företagets olika delsystem påverkar varandra. Relationen mellan delsystemen betraktas utifrån 

graden av överensstämmelse. Ledningen agerar utifrån företagets situation och formar en 

strategi som måste vara kompatibel med idésystem och organisationsstrukturen för att den ska 

kunna genomföras i verkligheten. Misstolkar ledningen situationen överensstämmer inte 

relationen mellan delsystemen vilket medför ett misfit dvs. villkoren för effektivitet  i företaget 

försämras.  

 

För att lättare kunna implementera nya strategier i företaget, med syfte att tillmötesgå nya 

krav från både omvärlden och kunden, är det bra om företaget väljer en organisationsform 

som är öppen för nytänkande och förändringar. Idag måste kunden involveras mer i 

produktionen för att företaget ska kunna ge dem det mervärde som krävs för att kunna uppnå 

kundlojalitet. Detta fenomen kan kopplas till teorin Organisationsstrategi som tar upp olika 

organisationsformer som är utformade för att lättare kunna arbeta närmare och i samspel med 

kunden samt effektivisera dialogen mellan anställd och ledare. 

 

Mervärde för kunden kan endast skapas om den interna kvalitén i företaget är i fokus, vilket 

kan kopplas med teorin: The Service Profit Chain som länkar samman tjänsteföretagets 

förtjänster med de anställdas och kundernas tillfredsställelse. Teorin tar upp vikten i att 

fokusera på den interna tjänstekvalitet som har till avsikt att ge de anställda goda 

förutsättningar genom utbildning, god arbetsmiljö samt stort stöd som direkt ger en positiv 

effekt på kundens tillfredsställelse. Teorin kan länkas samman med fenomenet  
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sjukskrivningar eftersom företag som satsar på sina anställda skapar goda förutsättningar för 

mer välmående och friskare anställda som ger en positiv effekt på kundens tillfredställelse.  

 

Ett annat sätt att motivera anställda och skapa god konkurrensfördel är att implementera 

lärandet i organisationen. Det är viktigt med lärande och kunskapsspridning inom tjänste- och 

kunskapsbaserade företag, för att öka konkurrenskraften på en allt hårdare marknad. Till detta 

fenomen har teorin Leda lärande och kompetensutveckling valts. Teorin syftar till att 

implementera lärandet i ledarskapet och i organisationen genom att bygga upp kompetens 

kring olika kundbehov 

 

Målstyrning och Processtyrning metoderna kan användas för att förklara vilken ledarstil 

företagen har eftersom dessa två skilda ledarstilar formar miljön anställda arbetar i. 

Processtyrning ser styrningen som ett lärande och kunskapsbyggande system. Planeringen ses 

som ett inlärningsförlopp som ständigt skiftar mellan visioner och omedelbara åtgärder. 

Målstyrning är en annan ledarstil som lämpar sig för företag som arbetar i planeringsmiljöer 

där de externa faktorerna är tämligen välkända. 

 

För att företaget ska kunna åstadkomma långsiktiga kundrelationer måste styrformen 

överensstämma med företagets olika delar av den interna strukturen. Denna teori begrundar 

fenomenet som handlar om att omvärlden idag är mer oberäknelig och överraskande. 

Ledarskapet centralla roll är idag att leda lärande. Det krävs numera att ledaren ser 

arbetsgången som en öppen process där målet är en ständig lärprocess istället för att arbeta 

målstyrt.  
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4.2 Teoripresentation 

 

4.2.1 Grundläggande organisationsmodell32 

 

Företagets struktur kan ses som ett antal delsystem som är beroende av varandra. Delsystemen 

är olika system för informationsbehandling och problemlösning. Uppdelningar i delsystem 

gör det möjligt att beskriva olika samband mellan dessa system för att vidare förklara 

förekomsten av effektivitet eller ineffektivitet. Relationerna mellan delsystemen betraktas 

utifrån graden av överensstämmelse eller så kallad ”fit”. Om funktionerna i delsystemen 

stödjer varandra föreligger fit och om det inte stödjer varandra föreligger så kallad misfit 

emellan dem.  

 

Om företagets olika delsystems utformning överensstämmer med de krav den aktuella 

utbytesprocessen ställer uppnås effektivitet. Med utbytesprocess menas den input, (råvaror 

eller olika slags arbetskraftsenergi) som omvandlas till outputs (färdiga produkter eller 

tjänstesystem). Alla ”fit” är dock inte fördelaktiga i alla situationer. 

 

Grundschema för analys av misfits 

 

Företagsledningen använder sig utav den organisatoriska strukturen för att påverka utbytes- 

och utvecklingsprocessen för att åstadkomma effektivitet. Utvecklingsprocessen innebär 

företagets kontinuerliga anpassning till den föränderliga yttre miljön. Ledningen agerar utifrån 

de idéer som dominerar och hur de tolkar situationen.  Genom att misstolka situationen, dvs. 

genom att idéer är bristfälliga och genom saknad av rätt instrument, kan företagsledningen 

misslyckas och det uppstår en misfits. Figuren nedan visar en generell föreställningsram för 

att tolka företags utvecklingsproblem, vilket förklaras närmare under figuren: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32 Normann, R (1993). Skapande företagsledning. 
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Figur 1: En generell föreställningsram för att tolka företags utvecklingsproblem 

 

 

 

              
 

 
 

 

 

Företagets situation: Företagets situation påverkas av den föränderliga externa miljön, som 

t.ex tekniken, värderingar etc. Varje enskilt företag påverkas i olika grad av den externa 

miljön och resulterar i olika företagssituationer. 

Företagets idésystem: Värderingar, normer, trossatser, begrepp, antagande osv. utgör 

tillsammans en del av verkligheten som aktörerna befinner sig i. 

Organisatorisk struktur: Funktioner som har till syfte att stödja och skydda utbytesprocessen 

från störningar. Dessa funktioner kan ses som den formella organisationens struktur som t.ex. 

innefattar utformning av ansvarsområden, klara informations vägar, problemlösnings resurser 

etc. 

 

Figuren kan ses som en representation av en pågående process. Med utgångspunkt i företagets 

situation utformar företagsledningen strategier och påverkar på så vis strukturen. Detta är en 

förenkling av processen, som i verkligheten är betydligt mer komplex.  

 

Ur figuren kan följande misfits härledas: 

- Misfits mellan idésystem och (utvecklings) situationen.  

- Misfits mellan idésystem och den organisatoriska strukturen. 

- Misfits mellan strukturen och (utvecklings) situationen. 

- Misfits mellan olika delar av idésystemet. 

- Misfits mellan olika delar av den organisatoriska strukturen. 

 

 

 

 

Företagets 
situation 

Företagets 
idesystem 

Organisatoriskst
ruktur 
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4.2.2 Organisationsstrategi33 

 

Företag kan genom en klar organisationsstruktur uppmärksamma problem som måste tas itu 

med och förändringar i omvärlden som måste följas. Organisationssättet fungerar som ramar 

som kommer att ge förutsättning och begränsningar i vilka problem som de anställda kommer 

att se och ta ansvar för.  Strukturen på organisationen avgränsar vilka problem och kunskaper 

som konfronteras med varandra. Under organisationsstrategi nämns informationsteknologins 

betydelse för val av organisationsstrategi och vanliga organisationsformer och deras roll för 

kompetensutveckling. 

 

Informationsteknologi 

Informationsteknologin har gett företagen möjligheten att sprida information snabbt mellan 

olika delar av organisationen, till och från kunden och möjligheten att lätt skaffa ny 

information. IT har gjort det möjligt att flytta ut många tidigare centraliserade 

specialistfunktioner direkt till produktionen eller till de anställda med direkt kontakt med 

kunderna. Målstyrda grupper har idag fått större beslutskraft. IT har även gjort det mö jligt för 

gränslösa företag som är oberoende av tid och plats. Sammanhållningen i företag med 

geografisk spridd har underlättats tack vare gemensamma system, snabb tillgång till 

information samt snabba digitala kontakter. 

 

Lednings och organisationsstrategi 

Förändring i organisationsstrukturen är ett sätt att tydligt sätt att markera vad som är viktigt att 

rikta uppmärksamheten på. Organisationsstrukturen är kopplat till företagets unika situation. 

Organisationer med hierarkiska strukturer skapar sammanhållning mellan medarbetarna med 

samma kompetens och utvecklingsintressen samt skapar en djup kompetens. Platta 

organisationsformer med processliknande strukturer skapar tillfällen för kompetensutveckling 

mellan personer med olika intressen och kompetens, dock skapar den en mer bred 

kompetenskompetensutveckling än djup. 

 

 

 

 

                                                 
33 Hansson, J (2005). Kompetens som konkurrensfördel. s.143 ff. 
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Hierarkisk organisation 

I hierarkiska organisationer använder sig utav en vertikal arbetsorganisation där de olika 

specialiteterna är uppdelade i olika avdelningar. I dessa organisationer premieras djup och 

smal kompetens. Den hierarkiska organisationsformen kan ses som en effektiv 

organisationsform om branschen verkar i en någorlunda förutsägbar omvärld. 

 

Platt organisationsstruktur 

Avsikten med en platt organisation är att korta beslutsvägarna genom decentralisering och 

närhet till kunder. Den platta organisationen ger möjlighet att byta arbetsuppgifter i sidled, 

vilket gynnar en bred men grund kompetensutveckling. Organisationsformen skapar även 

tillfällen för att ge medarbetarna möjlighet att pröva på andras arbetsuppgifter. Intentionen 

med detta är att kartlägga intresse för nya uppgifter samt vilka kompetenser som måste 

förstärkas hos medarbetarna. 

 

Projektorganisation 

Projektmedlemmarna har ofta kompetens från olika delar av företaget. Dessa tillfälliga 

arbetsgrupper har satts ihop för att lösa ett speciellt problem eller uppgift. 

Informationstekniken har förbättrat möjligheten att samordna många insatser i världen, vilket 

leder till att allt fler företag bygger sin struktur med projekt som bas. Kompetensöverföring 

görs genom att nya liknande projekt bemannas med några medarbetare från tidigare liknande 

projekt. 

 

Matrisorganisation 

I en matrisorganisation är avsikten att kombinera en djup kompetens inom olika funktioner 

med klara inriktningar på en avgränsad uppgift. Matrisorganisationen skapar dubbel 

ansvarsfördelning genom att två skilda delar av företaget kopplas samman. Med denna 

organisationsform skapas en komplex struktur med nya kontakter som ger företaget förnyelse 

och kompetensutveckling. 

 

Nätverk 

Nätverk består av människor eller företag som är varandras likar, som utgör en bas för 

erfarenhetsutbyte, idé utbyten samt utnyttjande av varandras resurser. I miljöer där nätverk 

har lätt att uppstå och förbli informella brukar innovationskraften och kreativiteten gynnas. 
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Flexibel organisation 

Flexibla organisationer kan ses som en så kallad värdestjärna där många parter bidrar och får 

bidrag simultant. Produktionen eller tjänsten skapas inte längre genom en kedja av steg i ett 

företag, utan ett nät av aktörer bidrar till värdeskapandet av stjärnan som drivs av ett företag 

som har en central roll i stjärnan. Värdet skapas genom samspel mellan egna anställda och en 

rad andra aktörer. De fast anställda utgör kärnpersonalen och är oftast få medan andelen 

tillfälligt anställda utgör majoriteten. Företaget, som är spindeln i värdestjärnan, har ofta ett 

kunnande om affärsprocessen som är attraktivt för andra att ta del utav. Informationsteknik, 

nätverk, attraktivitet och kundrelationer används av den flexibla organisationen, för att driva 

och hålla samman verksamheten som sträcker sig utanför företagets egna gränser.  

 

Samarbetet med olika aktörer gynnar en bred kompetensutveckling och för att 

kompetensutbytet ska kunna ske måste företaget skapa det förtroende som krävs för att öppet 

utbyta och bjuda på kompetens. Företaget, som har den centrala rollen i värdestjärnan, måste 

även kunna kommunicera mål som engagerar samtliga inblandade. Värdestjärnan blir allt 

vanligare i takt med att kunden blir en allt mer betydelsefull del av värdestjärnan. Produkter 

och tjänster samproduceras idag i större grad mellan producent och konsument. Den snabba 

informationsöverföringen har medfört att betydelsen av tid, plats och rum har minskat samt 

symmetrin i informationen mellan inblandade aktörer. Kunden blir en medproducent i en 

värdestjärna.  

 

Figur: Värdestjärna                                       

                  Formgivare 

         Leverantörer  Kund  

                           

         

          Finansierings företag                                                   Kundens kund  

        

                                 Partner                                            Tillfälliga medarbetare 

                         

                                                      Egna medarbetare 

 
 

 
 
Värdeskapande 
       Process 
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4.2.3 The Service-Profit Chain 34 
Framgångsrika företag sätter fokus på såväl sina anställda som på sina kunder. De känner till 

den så kallade service profit chain som länkar samman tjänsteföretagets förtjänster med de 

anställdas och kundernas tillfredsställelse. Denna kedja består utav fem komponenter:  

 

1. Intern tjänstekvalitet - Urval av anställda och utbildning, en god arbetsmiljö och stort 

stöd för de anställda som arbetar närmast kunden. När den interna tjänstekvaliteten är 

uppfylld leder detta till punkt nr 2.  

2. Nöjda och produktiva anställda - Nöjda, lojala och hårt arbetande anställda, vilket leder 

till punkt 3. 

3. Större tjänstevärde  - Effektivt skapande av kundvärde (mervärde) och utförande av 

tjänst, leder till punkt 4. 

4. Nöjda och lojala kunder - Nöjda kunder som förblir lojala, upprepar köp och som 

rekommenderar tjänsterna till andra kunder, vilket till slut leder till punkt 5. 

5. Höga förtjänster och tillväxt - Överlägset tjänsteföretag med överlägsna tjänster. 

 

För att nå så höga resultat som möjligt gäller det för företaget, att i första hand ta hand om de 

anställda som tar hand om kunderna. Det räcker inte att företaget endast ser till den 

traditionella externa marknadsföringen som innefattar pris, produkt, plats, och påverkan, utan 

även den interna marknadsföringen samt den interaktiva marknadsföringen. Detta illustrearas 

av figuren nedan: 

 

Figur: Marknadsföring i tjänsteföretag 

 

                                                               Företag 

                                Intern                                   Extern  

                        marknadsföring                                           marknadsföring 

 

 

                                    Anställda                                         Kunder   

                                                                  Interaktiv  

                                         Marknadsföring 
 

                                                 
34 Kotler, P (2001). Principles of marketing. 
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Intern marknadsföring 

Intern marknadsföring innebär att företaget måste göra stora investeringar i de anställdas 

kompetens och prestationer. Företaget måste effektivt träna och motivera sina anställda som 

har kundkontakt och uppmuntra dem att arbeta som ett team för att uppnå 

kundtillfredsställelse. För att företaget konstant ska kunna erbjuda hög tjänstekvalitet måste 

alla parter arbeta kundorienterat. Det räcker inte med att ha en marknadsföringsavdelning som 

sköter traditionell marknadsföring medan resten av företaget går sin egen väg, utan 

marknadsförarna måste uppmuntra de andra i företaget att utöva marknadsföring. Intern 

marknadsföring borde till och med komma före den externa marknadsföringen. Det finns 

ingen mening med att marknadsföra förstklassiga tjänster innan företagets anställda är redo, 

villiga och kompetenta nog för att kunna förse dem.  

 

Interaktiv (växelverkande) marknadsföring 

Interaktiv marknadsföring innebär att uppfattad tjänstekvalitet beror till stor del utav kvalitén 

på integrationen mellan köpare och försäljare. I produktmarknadsföring beror produktkvalitén 

i mindre utsträckning på hur produkten anskaffas. I tjänstemarknadsföring, särskilt där det 

råder mycket kontakt med kund, beror tjänstekvalitén mycket på hur tjänsten utförs och av 

kvalitén på utförandet. En effektiv interaktion mellan försäljare och kund är väldigt viktig för 

att uppnå kundtillfredsställelse. Tjänstemarknadsförare kan inte anta att kunden ska bli 

tillfredställd genom att endast erbjuda en god teknisk tjänst eftersom kunden bedömer 

tjänstekvalitet utefter inte bara teknisk kvalité utan även funktionell kvalité.   
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4.2.4 Leda lärande och kompetensutveckling35 

Lärande är den röda tråden i all kompetensutveckling och lärande organisationer är ett 

begrepp som innefattar handlingar för hur företag, skapar samt åstadkommer 

kompetensutveckling. En lärande organisation kan tolkas på två olika sätt, nämligen att: 

 

1. organisationen lär 

2. organisationen underlättar för dess medlemmar att lära 

 

De anställdas kompetens är företagens kompetens, dvs. de anställdas lärande samlas ihop i 

företaget och bildar tillsammans företagets kompetens. 

Mål och lärande  

Ett företag är en grupp personer som tillsammans försöker uppnå ett visst syfte dvs. de har ett 

mål. Det finns två olika sätt att formulera mål på. Det ena utgår från att det är ägaren som 

sätter målen (fasta mål) och enligt det andra skapas företagets mål fortlöpande och i takt med 

de anställdas lärande och kompetensutveckling (öppna mål). Beroende på hur målen utformas, 

får lärande organisation olika innebörd.  

 

Arbetsfördelning och lärande  

Det finns olika sätt för ett företag att organisera sin verksamhet. Graden av specialisering i 

företaget har stor inverkan för utformningen, den påverkar innehåll och former för 

kompetensutveckling. Företag kan delas in i två grupper, företag som prioriterar djup 

kompetens som organiseras i olika kompetensområden - pyramidliknande, och företag som 

bygger upp sin kompetens kring olika kundbehov - upp och nedvänd pyramid, dvs. som en 

tratt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35 Hansson, J (2005). Kompetens som konkurrensfördel. s. 90 ff. 
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Figur: Den upp- och ned vända organisationen, ”Tratten” 

 

 
 

Olika förändringstryck och lärande  

Beroende på vilken sorts förändringstryck företaget har eller tycker sig ha, påverkas former 

för en lärande organisation. En del företag arbetar i en omgivning som de anser vara 

oberäknelig, medan andra företag ser sin omgivning som någorlunda stabil och förutsägbar. 

Olika förändringsmönster ställer olika krav på lärande som betecknas som antingen 

vardagslärande, förnyelselärande eller lära sig att lära. 

 

Ledarskap och medarbetarskap 

Oberoende av position i företaget, dvs. om individen är chef eller anställd, drivs lärande och 

kompetensutveckling av samtliga. Föreställningar om chefers respektive anställdas roller 

avgör ansvarsfördelningen och samspelet dem emellan. Båda dessa skulle kunna vinna väldigt 

mycket på samverkan, men föreställningar om deras roller försvårar detta samarbete. I värsta 

fall blir resultatet att försvårande av lärande och kompetensutveckling. 

 

 

 
 

        Samspel kring kundvärde 
           Medarbetare - kund 

      Kollege samverkan 

     Ledning av     
     lärande och  
      kompetens 
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4.2.5 Målstyrning och Processtyrning metoderna 36  
 

Styrningsmetoderna mål- och processtyrning används för att förklara vilken ledarstil 

företagen har eftersom dessa två skilda ledarstilar formar miljön de anställda arbetar i. De två 

ledarstilarna fungerar i enlighet med hur företagen arbetar för att nå ut till sina kunder och hur 

de har valt att marknadsföra sig utåt. För att företaget ska kunna åstadkomma långsiktiga 

kundrelationer måste styrformen överensstämma med företagets olika delar av den interna 

strukturen. Styrformen ska resultera i att skapa ett starkt varumärke genom företagets riktning 

och förhållningssätt. 

 

Målstyrning  

Målstyrning passar företag som arbetar i planeringsmiljöer där de externa faktorerna är 

tämligen välkända. Planeringsfilosofin lämpar sig för företag som har överlägsen styrka och 

inte behöver ta hänsyn till sin omgivning vid planering. Styrning genom mål är användbar vid 

mogna stadier i företagets utvecklingscykel, dvs. när företaget är i det klara med vilket behov 

de täcker och var de står i relation till marknaden. Målsynen är även förknippad med harmoni 

och överensstämmelse där brist på kongruens (misfit) inte är önskvärt. Misfits ligger utanför 

ledningens kontroll och kan utgöras av förändringar i marknaden. En vanlig typ av misfits är 

de som består i att olika delar av företagets interna struktur och styrsystem inte stämmer 

överens med varandra och därför inte bildar en sammanhängande helhet kring affärsidén.  

 

Processtyrning 

Processtyrning har inga formulerade mål som avses uppnås i framtiden utan använder sig av 

en formulerad vision av ett framtida tillstånd. Visionen bygger på de insikter som finns för 

tillfället och med det som utgångspunkt formuleras ett eller flera första steg i en process. 

Erfarenheter utvärderas när de första stegen i processen är nådda och visionen förändras för 

att anpassas till det aktuella kunskapsläget och nya processteg formuleras. Vid processtyrning 

ses beslutfattaren som ett lärande- och kunskapsbyggande system. Planeringen ses som ett 

inlärningsförlopp som ständigt skiftar mellan visioner och omedelbara åtgärder.  

 

Processtyrning bör tillämpas i företag som verkar i delvis okänd planeringsmiljö, där 

flexibilitet och förmåga för nyskapande, är viktiga förutsättningar för framgång. Företag som 

arbetar med framtidsplanering och strategival, präglas ofta av situationer med oklara 

                                                 
36 Normann, R  (1976). Skapande företags ledning. s. 45 ff. 
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miljöfaktorer samt dåligt kända orsak-verkan-samband. Detta leder till paradoxen: att genuin 

långsikt planering alltid är kortsiktig, vilket kännetecknas av processynen.  Processynen är 

lämplig i tidiga stadier i företagets utvecklingscykel, där spänningar och misfits är önskvärda i 

processtyrning, då de utgör resurser i planeringen som ibland eftersträvar att skapa 

spänningar. Misfiten är viktiga för företagets växande eftersom de skapar motivation att 

förändra och visar förändringsriktningen. Utvecklingsprocessen gynnas av förändringar 

samtidigt som ny kunskap gynnas. Ledarens viktigaste roll är att skapa drivkrafter som är 

nödvändiga för växandet i företaget.  

 

4.3 Teoretisk syntes 

 

I den teoretiska syntesen beskrivs vilka delar i teorierna, s.k. variabler, som är relevanta för 

att kunna svara på uppsatsens problem: Vilka faktorer måste den moderna ledaren på 

tjänsteföretag beakta i sitt ledarskap för att förbli konkurrenskraftig? 

 

Grundläggande organisationsmodell 

Utvecklingen av nya tjänster kan inte förverkligas om ledningens strategier, som baseras på företagets 

situation inte överensstämmer med företagets idésystem. I teorin kan man undersöka relationerna 

mellan företagets situation, företagets idésystem och organisatoriska struktur, vi väljer att 

endast titta på relationen mellan företagets situation och företagets idésystem, eftersom det 

innefattar kommunikationen mellan ledaren och den anställde. 

 

Om det inte finns samstämmighet mellan ledarens strategier och företagets interna idésystem, 

där den anställde arbetar kan man dra slutsatsen at t organisationsstrukturen inte heller 

stämmer överens.  Alla dessa tre delar måste kunna samspela för att kunna förverkliga 

ledningens nya strategier som är nödvändiga för att anpassa sig till den föränderliga 

omvärlden.  

 

Organisationsstrategi 

Komplexiteten och den snabba förändringstakten idag har medfört att företagen har en 

närmare relation till sina aktörer där alla parter är beroende av varandra. Flexibla 

organisationer kan ses som en värdestjärna där många parter bidrar och får bidrag simultant. 

Företagen har till exempel idag ett nära samarbete med sina kunder för att kunna tillgodose 

deras krav.  Värdet skapas genom samspel mellan egna anställda och en rad andra aktörer. 
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Värdesjtärnan illustrerar bland annat hur kunden idag måste involveras i större grad i 

produktionen av varan eller tjänsten. I takt med denna förändring har den anställdes roll 

blivit allt viktigare då han/hon befinner sig närmast kunden och kan skapa det mervärde som 

får kunden att stanna kvar. Anställda idag måste få större inflytande för att kunna ta 

snabbare och större beslut för att kunna tillmötesgå kunden. Med större inflytande kommer 

större kunskaps krav för att kunna motivera och ta de bästa besluten.  

 

Service Profit Chain 

Framgångsrika företag sätter fokus på såväl sina ans tällda som på sina kunder. Värde och 

kundtillfredsställelse för tjänsteföretag skapas av de anställda som har direkt kontakt med 

kunderna.  Intern marknadsföring innebär att företagen effektivt tränar och motiverar sina 

anställda och uppmuntra dessa att arbeta som ett team för att uppnå kundtillfredsställelse. 

 

För att de anställda ska kunna erbjuda kunden den bästa tjänsten måste de känna sig 

motiverade, involverade och jobba i en hälsosam miljö. 

 

Leda lärande och kompetens utveckling 

Det finns olika sätt för ett företag att organisera sin verksamhet. Graden av specialisering i 

företaget har stor inverkan för utformningen, den påverkar innehåll och former för 

kompetensutveckling. Man kan dela in företag i två grupper, företag som prioriterar djup 

kompetens som organiseras i olika kompetensområden - pyramidliknande, och företag som 

bygger upp sin kompetens kring olika kundbehov – upp och nedvänd pyramid, dvs. tratt. 

 

Denna teori tar upp vikten i att använda anställda som en kanal uppåt för att få information 

om hur kundens behov förändras och då nya behov kommer till och måste beaktas och 

uppfyllas.  

 

Målstyrning och Processtyrning 

Vid processtyrning ses beslutfattaren som ett lärande och kunskapsbyggande system. 

Planeringen ses som ett inlärningsförlopp som ständigt skiftar mellan visioner och omedelbara 

åtgärder. För att företaget skall kunna åstadkomma långsiktiga kundrelationer måste 

styrformen överensstämma med företagets olika delar av den interna strukturen.   
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Styrformen processtyrning är nödvändig i dagens alltmer turbulenta och oberäkneliga värld. 

Den externa miljön är föränderlig och därför bör även företagens planering ses som ett 

inlärningsförlopp som ständigt skiftar mellan visioner och omedelbara åtgärder. Nya 

erfarenheter bör utvärderas och anpassa och förändra visionen till det nya aktuella 

kunskapsläget. 

 

4.4 Arbetsmetod 

Avsikten med metoden gap-analys är att hjälpa företagsledare att inse hur tjänstekvalitén kan 

förbättras. I undersökningen används Kvalitetsspecifikationssgapet, för att undersöka om det 

finns ett gap i internkommunikationen mellan gruppledare och anställd. Informationen som 

erhålls från gap-analysen används för att kunna utvärdera och analysera ledarskapet.  

 

Undersökning baseras på ledarskapsteorierna: Grundläggande organisations modell, 

Organisationsstrategi, The Service Profit Chain, Leda lärande och kompetensutveckling 

samt Målstyrning och Processtyrning. Teorierna har valts utefter de fenomen som tagit upp i 

problemdiskussionen och kan lösa de problem fenomenen belyser om de praktiseras i 

verkligheten.  

 

4.5 Teoretisk referensram 

I den teoretiska referensramen beskrivs hur variabler ur teorierna används i studien, för att 

besvara syftet: att utvärdera och analysera tjänsteföretaget UAE-logistics ledarskap genom 

att undersöka internkommunikation utifrån en teoretisk grund. 

 

Grundläggande organisationsmodell 

Ur Grundläggande organisationsmodellen har variabeln om företagets situation och företagets 

idésystem, används för att undersöka om företagets mål når de anställda. Detta har gjorts 

genom att undersöka om företagets affärsidé överensstämmer med de anställdas uppfattning 

av mål, om det finns en öppen dialog mellan gruppledare och anställd samt om de anställda är 

införstådda med sina arbetsuppgifter och vad som förväntas av dem.  

 

Organisationsstrategi 

Ur Organisationsstrategin har variabeln värdestjärnan, som är en organisationsform, valts ut. 

Värdestjärnan illustrerar en organisationsform, där företagen har ett nära samarbete med sina  
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kunder för att kunna tillgodose deras krav. Värdet skapas genom samspel mellan egna 

anställda och en rad andra aktörer. Studien kommer att undersöka om det finns ett nära 

samspel mellan gruppledarna och undersöka om deras anställda har tillräckligt 

handlingsutrymme för att effektivt kunna arbeta mot kund och ge dem det mervärde som de 

kräver.  

 

The Service-Profit Chain 

Värde och kundtillfredsställelse för tjänsteföretag skapas av de anställda som har 

direktkontakt med kunderna.  Ur teorin The Service-Profit Chain används variabeln Intern 

marknadsföring vilket belyser vikten i att företagen effektivt tränar och motiverar sina 

anställda och uppmuntra dem att arbeta som ett team för att uppnå kundtillfredsställelse. 

Variabeln användes i studien för att ta reda på om de anställda känner sig motiverade genom 

att ta reda på om det finns karriär- och utvecklingsmöjligheter, som finns i företaget. 

 
Leda lärande och kompetensutveckling 

Graden av specialisering i företag har stor inverkan på utformningen, den påverkar innehåll 

och former för kompetensutveckling. Variabeln: Den upp och nedvända pyramiden, eller den 

sk. ”Tratten” passar för företag som bygger upp sin kompetens kring olika kundbehov. 

Variabeln användas i studien för att undersöka i vilken grad nylärande, nytänkande och 

initiativ uppmuntras. Med variabeln undersöks även om de anställda upplever att de har en 

öppen dialog med sina chefer vilket gynnar informationsflödet uppåt och som i sin tur medför 

att ledarna får viktig information om hur tjänsten bör utvecklas och förbättras för att tillföra 

mervärde för kunden. 

 

Målstyrning och Processtyrning 

Variabeln Processtyrning ser beslutfattaren som ett lärande- och kunskapsbyggande system. 

Planeringen ses som ett inlärningsförlopp som ständigt skiftar mellan visioner och omedelbara 

åtgärder. För att fö retaget ska kunna åstadkomma långsiktiga kundrelationer måste styrformen 

överensstämma med företagets olika delar av den interna strukturen. Processtyrning innebär 

att leda organisationen genom ett ständigt nylärande och skapande av nya visioner baserade 

på den aktuella situationen, för att kunna överleva dagens ombytliga och turbulenta värld. 

Med studien avses undersöka om variabeln Processtyrning används som styrform genom att 

undersöka om anställda arbetar inom givna ramar, om initiativ uppmuntras samt om det finns 

en ständig dialog mellan anställd och gruppledare 
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Ledarens verktyg för att förbli konkurrenskraftig  

 

Framgångsrika moderna ledare måste ta de ovan nämnda teorierna i anspråk: 

 

• för att välja rätt organisationsform som är öppen för lärande  

• för att inneha ett ledarskap som inbjuder till dialog 

• för att motivera sina anställda, vilket resulterar i en högre grad av kundnöjdhet 

• för att ge sina anställda tillräcklig handlingsutrymme för att skapa mervärde 

• för att arbeta med styrformen processtyrt som innebär en kontinuerlig förändring. 

 

Om en hög grad av internkommunikation finns, dvs. hög samstämmighet mellan 

gruppledarna och de anställda, desto bättre fungerande är ledarskapet. Ett väl fungerande 

ledarskap resulterar i motiverade och involverade ans tällda, vilket i sin tur leder till nöjda 

kunder.  
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Figur: Ledarens verktyg för att förbli konkurrenskraftig  
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5. FÖRETAGSPRESENTATION37 

 

UAE-logistics 

UAE-logistics bildades år 2000 och är ett specialistbolag som tillhör DHL-gruppen. UAE-

logistics erbjuder en bred kunskapsbas inom logistikadministration och logistikutveckling. 

Speditörerna har erfarenhet från industrin och är utbildade systemutvecklare och ingenjörer. 

Företaget har knappt ett hundra anställda och finns representerade i Stockholm, Helsingborg, 

Linköping, Dubai och Dallas och de hade en omsättning på 754 MSEK år 2004. UAE-

logistics har fyraårig erfarenhet av logisticutveckling och logistikadministration och är 

kvalificerade enligt ISO 9001:2000. 

 

Företagets vision är: ”UAE-logistics ska värderas som nordens bästa logisticpartner” och 

deras affärsidé är att ”erbjuda nordiska företag förbättrad konkurrenskraft genom integrerade 

logistiklösningar med hög service, kompetens och kostnadseffektivitet.” 

 

UAE-logistics har fyra viktiga värderingar som genomsyra hela verksamheten. Deras 

viktigaste värdering är nöjda kunder. De utvecklar sina kundrelationer genom att förstå och 

möta deras behov. Långsiktiga relationer med såväl kunder som medarbetare är UAE-logistics 

andra värdering. De vill föregå med gott exempel, ha högt i tak, uppmuntrar varandra och 

fokuserar på situationen och beteendet och inte på personen. Företagets drivkraft och tredje 

värdering är att arbeta med kontinuerlig utveckling och förändring, för att kunna växa med 

god lönsamhet och en ökad kompetens som stärker organisationens och kundens 

konkurrenskraft. Den fjärde värderingen handlar om att företaget tar ett gemensamt ansvar för 

företagets investeringar, att de inte slösar med resurser, att de visar respekt för varandras 

kunnande, att de är lyhörda för uppkomna behov samt att de alltid återkommer med snabba 

svar. 

 

UAE-logistics tjänster 

UAE-logistics erbjuder kunden en kontaktyta för de logistikbehov som kunden har. Som 

Logistic partner kan UAE-logistics erbjuda en komplett och samlad bild av kundens aktuella 

logistikadministration, såväl som det löpande operativa arbetet som i samband med 

uppföljningar och utveckling av logistikverksamhet. 

                                                 
37 www. uaelogistics.se  (2006-01-19)  
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Ständig utveckling ser UAE-logistics som en ledstjärna i deras verksamhet Genom att 

kontinuerligt arbeta med uppföljning och utveckling av verksamheten säkerhetsställer 

företaget att de erbjuder tjänster som svarar mot kundernas behov. Logistiklösningarna som 

UAE-logistics erbjuder är skalbara vilket möjliggör en rörlig kostnad som speglar kundens 

faktiska resursbehov som för tillfället råder. I och med att företaget, kontinuerligt utvecklar 

sina tjänster för att täcka de specifika behov som finns, kommer kundens 

logistikadministration vidare anpassas till kundens verksamhet och den föränderliga värld vi 

lever i. 

 

UAE-logistics tjänster - Control Tower 

UAE-Logistic Control Tower erbjuder sina kunder möjligheten att få en kompetent partner 

som sköter befintlig logistikverksamhet och samtidigt utvecklar den. Företaget lägger stor vikt 

i att utveckla system, strukturer och nätverk. Ständig utveckling är en ledstjärna i UAE- 

logistics verksamhet. Företaget driver idag Control Towers för Ericsson, Saab, FMC 

Foodtech, Metso Paper och Emhart. Många av UAE-logistics åtaganden innebär, att företagen 

lägger ansvaret för logistikutvecklingen och utförandet, med fokus på eller kring 

speditionsverksamhetsdistribution.  

 

I UAE-logistics i Kista är företaget uppdelat i tio avdelningar som kallas för Ericsson 

operations, SMC-operations, ekonomiavdelning, fakturagruppen, Supply Chain Development, 

Products & IT-avdelningen, Marketing & Sales, Quality & Process, Purchase & Distributions, 

KAM. Några av de tjänster som erbjuds i kistakontoret är: konsultstudier och 

logistikutveckling, distributionsplanering, rapportering av kostnader och ledtider, bokning av 

transporter, dokument och märkning, orderbekräftelse och avisering, avvikelse- och 

händelserapportering, tull, intrastat, fakturakontroll och fakturering, statistik och KPI-

mätningar med mera. 
 

Intervjuer med gruppledarna och enkätundersökningar på de anställda har gjorts på ”Ericsson-

avdelningen”, som är uppdelad i tre grupper; USA/Mellanöstern, Öst Europa och Väst 

Europa, avdelningen ”Small Medium Size Customers” och på ”Faktura avdelningen”. 
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Figur: Organisationsstruktur för UAE-logistics  
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6. EMPIRI 

 

6.1 Sammanställning av gruppledarnas svar på intervjufrågorna   

 

Fem gruppledare har intervjuats på företaget UAE-logistics. Samtliga gruppledare leder på 

mer eller mindre samma vis, och eftersom de svarade snarlikt på frågorna valde vi att göra en 

sammanställning av intervjuerna för att lättare kunna jämföra detta med enkätundersökningen.  

 

Företagets visioner och mål förmedlas till de anställda genom att gruppledarna bryter ner de 

stora övergripande målen till mer konkreta mål, som de anställda lättare kan relatera till. Varje 

anställd är införstådd med sina arbetsuppgifter och vet vad som krävs av dem. Gruppledarna 

följer upp arbetet genom att föra öppna dialoger med sina anställda. 

 

Alla gruppledare anser sig ha anställda som är experter inom sina områden. Gruppledarna litar 

på sina anställda och på deras förmåga att utföra sitt arbete eftersom de arbetar mycket 

självständigt och är kompetenta. Gruppledarna är positivt inställda till förslag om nya idéer 

hur arbetet kan effektiviseras och förbättras och uppmuntrar sina anställda till ny tänkande. 

Förslagen och idéerna tas upp på gruppmötena som äger rum en gång i veckan. Där diskuteras 

de nya idéerna och undersöks om de är nödvändiga och genomförbara. Det slutliga beslutet 

tas alltid av gruppledaren själv. 

 

Det händer att misstag begås av anställda och när detta inträffar tar man lärdom av misstagen, 

för att undvika att samma misstag görs igen. För att minska risken för återupprepning av 

misstaget informerar samtliga gruppledare alla anställda genom att e-mails skickas eller 

alternativt att det tas upp på gruppmötena.   

  

UAE-logistics utgörs av en platt organisation vilket innebär att det inte finns många nivåer att 

göra karriär i och därmed är utvecklingsmöjligheterna på företaget begränsade.  Företaget 

erbjuder kurser och seminarier inom den anställdes kunskapsområde. Nya lediga tjänster både 

från UAE-logistics och från DHL organisationen läggs alltid ut på intranätet där alla anställda 

kan söka och ta del av informationen. Detta kan gynna anställda som vill göra karriär. 
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Det händer att dubbelarbete förekommer i företaget, anledningen till detta är främst systemfel. 

Gruppledarna försöker lösa detta på olika sätt bland annat har man tagit bort många manuella 

processer och i framtiden ska man försöka arbeta med färre parallella datasystem. Det är 

främst specialisternas uppgift i varje enskild grupp att förbättra och uppdatera rutiner och 

försöka hitta lösningar till dessa problem. Handlar det om dubbelarbete pga. mänsklig faktor 

försöker man ta upp även detta på gruppmötena.  

 

Samtliga anställda får de befogenheter och det ansvar som krävs för att de effektivt ska kunna 

utföra sitt arbete. Ytterligare befogenheter delegeras inte ut eftersom det inte anses vara 

nödvändigt. Det skulle nämligen enligt majoriteten av gruppledarna inte leda till större 

effektivitet. 

 

Det har blivit allt vanligare att gruppledare ger feedback (återkoppling) till anställda som ett 

sätt att muntra upp de och visa att deras arbete uppskattas. På UAE –logistics uppgav tre av de 

fem tillfrågade gruppledarna att de ger sina anställda feedback vid såväl medgångar som 

motgångar. Resterande vill ge feedback men erkänner att de har varit dåliga med det och 

säger att de inte hunnit med på sista tiden. Vid stressade och turbulenta situationer försöker 

samtliga gruppledare hjälpa till, men på olika sätt. Tre av dem berättade att de vid stressade 

situationer försöker hjälpa sina anställda i form av avlastning, dvs. gruppledarna tar över en 

del uppgifterna för att underlätta arbetet. Resterande två gruppledare försöker hjälpa till 

genom att ange vad som ska prioriteras och hur de ska gå till väga. För att i högsta mån 

undvika situationer där den anställde inte kan utföra arbetsuppgiften, försöker man redan vid 

anställningen se till att den sökandes kompetens motsvarar arbetsuppgiften. Alla bör kunna 

utföra det jobb de anställda för. Förekommer det extrauppgifter utöver ordinarie 

arbetsuppgifter, delas de ut och anpassas efter de anställdas förmåga och kompetens. För att få 

de anställda engagerade och inspirerade försöker samtliga gruppledare berätta om kommande 

planer med en glad och positiv inställning och med entusiasm. Upplever de att missnöje 

förekommer försöker de lösa detta genom att direkt ta upp det med personen i fråga.  

 

Initiativtagande från de anställdas sida uppmuntras och ses som något positivt från samtliga 

gruppledare, däremot finns det tydliga ramar som de anställda måste arbeta inom med tydliga 

arbetsbeskrivningar och instruktioner. Dessa är b la. baserade på kundens krav vilket betyder 

att det är väldigt viktigt att de följs. Så länge deadlines hålls och målen uppfylls, kan de 

anställda lägga upp dagens arbete som de själva vill. De kan alltså arbeta fritt inom vissa 
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ramar och de får ta egna beslut om det handlar om mindre beslut. Slutligen anser alla 

gruppledare på företaget att det är väldigt viktigt med en fungerande dialog, att involvera de 

anställda och låta synpunkter komma fram. Samtliga anser sig vara mer relationsorienterade 

ledare än målinrik tade, men vid behov tar de sin roll som chef och styr med bestämd hand. 

 

6.2 Sammanställning av anställdas svar på enkätundersökningen  

 

Svarsfrekvensen på enkätundersökningen är 23 av de sammanlagt 41 anställda.  

 

Teori: Grundläggande Organisations Modell

0

2

4

6
8

10

12

14

16

18

20

22

Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3

A
n

ta
l s

va
r

instämmer helt

instämmer delvis

varken eller

instämmer inte

instämmer inte alls

 
 

1. Stämmer företagets affärsidé överens med hur jag upplever företagets mål? 

2. Jag har en öppen dialog med min närmaste gruppledare. 

3. Jag är införstådd med mina arbetsuppgifter.  

 

Majoriteten av de tillfrågade anställda upplever att företagets affärsidé stämmer överens med 

hur de själva uppfattar företagets mål. Vidare upplever de att de har en öppen dialog med sin 

närmaste gruppledare och att de är införstådda med sina respektive arbetsuppgifter.  
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Teori: Lärande och Kompetensutveckling
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1. Min gruppledare tar till vara på mina synpunkter om hur det går att förbättra och 

effektivisera det dagliga arbetet. 

2. Då misstag begås meddelas kollegorna så att inte samma misstag görs igen. 

3. Jag upplever att det finns utvecklingsmöjligheter på mitt företag. 

4. Jag upplever att min gruppledare utgår från att jag alltid gör mitt bästa och litar på min 

kompetens. 

 

Majoriteten av de anställda anser att deras gruppledare mer eller mindre tar tillvara på deras 

synpunkter. De anställda upplever även att de försöker undvika upprepandet av samma 

misstag genom information. På påståendet att det finns utvecklingsmöjligheter på företaget 

råder det delade meningar. Samtliga anställda instämde helt eller delvis med påståendet om att 

gruppledaren utgår från att de alltid gör sitt bästa och litar på deras kompetens. 
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Teori: Organisations Strategi
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1. Dubbelarbete uppmärksammas. 

2. Jag får de befogenheter och ansvar som arbetet kräver. 

3. Arbetet skulle effektiviseras om jag hade större befogenheter att ta beslut. 

 

På påståendet om dubbelarbete uppmärksammas råder det delade meningar bland de 

anställda. En majoritet av de anställda anser att de mer eller mindre får de befogenheter och 

ansvar som arbetet kräver men anser även att arbetet skulle effektiviseras med ytterligare 

befogenheter. 
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Teori: Service Profit-Chain
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1. Jag får feedback (återkoppling) på mitt arbete. 

2. Mina arbetsuppgifter är anpassade efter min förmåga och kompetens. 

3. Vid stressade och turbulenta situationer upplever jag att gruppledaren ger mig god 

vägledning och det stöd jag behöver. 

4. Min gruppledare ser till mitt bästa och ser till hur jag kan bli bättre på mitt arbete och 

utvecklas. 

5. Jag känner mig engagerad och inspirerad i mitt arbete. 

 

Av de anställda upplever en knapp majoritet att de mer eller mindre får feedback på sitt 

arbete. Vidare anser ungefär hälften av de anställda att arbetsuppgifterna är anpassade efter 

deras förmåga medan andra hälften inte överensstämmer med detta. Majoriteten anser att 

chefen ger dem god vägledning och stöd vid stressade och turbulenta situationer. Hälften av 

de anställda upplever att chefen ser till deras bästa och hur de kan bli bättre och utvecklas i 

sitt arbete medan resterande instämmer varken eller, eller instämmer inte. Majoriteten av de 

anställda känner sig engagerade och inspirerade i sitt arbete. 

 

 

 



 46 

Teori: Mål- och Processtyrnings metoder
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1. Min närmaste gruppledare uppmuntrar till initiativtagande. 

2. Det finns tydliga ramar där jag själv har fria händer att arbeta inom. 

3. Min närmaste gruppledare är målfokuserad och är inte intresserad av mig som person 

utan vill endast se resultat. 

 

En klar majoritet av de anställda upplever att deras gruppledare uppmuntrar till 

initiativtagande från deras sida. På påståendet, att det finns tydliga ramar där det själva har 

fria händer att arbeta inom, råder det någorlunda delade meningar, dock instämmer en mindre 

majoritet med detta. 
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7. ANALYS 

I detta kapitel framförs en analys baserad på empirin som är kopplad till referensramens 

variabler. I analysen undersöks om det finns en fungerande internkommunikation mellan 

gruppledarna och deras anställda. Gap-analysen som har används som metod för 

undersökningen, baseras på variabler ur teorierna. Variablerna används för att undersöka 

om företaget använder sig utav de nyaste ledarskapsstrategierna, som motiverar och 

involverar anställda och resulterar i en högre kundnöjdhet. 

 

Företagets situation – företagets idésystem 

Med ovanstående variabel har det undersökts om företagets strategier/mål baserade på 

företagets situation når till de anställda som är företagets idésystem. Detta har gjorts genom 

att undersöka om företagets affärsidé överensstämmer med de anställdas uppfattning av mål, 

om det finns en öppen dialog mellan gruppledare och anställd, samt om de anställda är 

införstådda med sina arbetsuppgifter och vad som förväntas av dem.  

 

Gruppledarna på UAE–logistics bryter ner de stora övergripande målen till mer konkreta mål. 

Samtliga anställda har fått tydliga arbetsbeskrivningar och instruktioner och är införstådda 

med vad som förväntas av dem. Gruppledarna för en öppen dialog med de anställda för att 

följa upp arbetet på bästa sätt.  

 

Enkätundersökningen visade att gruppledarna har lyckat att förmedla målen till sina anställda 

och endast 4 % av de anställda ansåg att målen var oklara. Majoriteten, 74 % av de tillfrågade 

menar att de är införstådda med sina arbetsuppgifter och vad som förväntas av dem, 

resterande instämde delvis på denna punkt. Både gruppledarna och de anställda tycker att det 

finns en öppen dialog mellan dem. Av de anställda instämde 78 % helt på denna punkt och 

resterande instämde delvis. 

 

En sammanfattande analys på variabeln företagets situation och företagets idésystem är att 

kommunikationen mellan gruppledarna och de anställda på UAE-logistics fungerar väldigt 

bra. Målen når fram, arbetsuppgifterna är klara och det finns en dialog mellan gruppledarna 

och de anställda.  
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Värdestjärnan 

Med variabeln värdestjärnan undersöktes om de anställda har tillräckligt stort 

handlingsutrymme för att de ska kunna arbeta så effektivt som möjligt och erbjuda kunden det 

mervärde som krävs. 

 

Gruppledarna på UAE-logistics försöker förhindra det dubbelarbete som förekommer på 

företaget. De försöker på olika sätt hitta lösningar på problemet för att förhindra det i 

framtiden då det upptar onödig tid och skapar inget mervärde för kunden. Samtliga 

gruppledare anser att alla anställda har tillräckligt stort ansvar för att de effektivt ska kunna 

utföra sitt arbete. Ytterligare delegering anses inte vara nödvändigt eftersom det inte skulle 

öka effektiviteten och i vissa fall är det inte genomförbart. 

 

Undersökningen av de anställda visade att 48 % ansåg att dubbelarbete uppmärksammas helt 

eller delvis medan 26 % inte anser att det uppmärksammas, resterande tyckte varken eller. På 

frågan om de har tillräckligt med ansvar för att kunna utföra sitt arbete instämde 83 %. 

Däremot anser 91 % av de anställda att arbetet skulle effektiviseras om de hade större 

befogenheter att fatta beslut.  

 

En sammanfattande analys på variabeln värdestjärnan är att det råder brister i gruppledarnas 

hantering av dubbelarbete. Enligt de anställda har de tillräckliga befogenheter för att utföra 

arbetsuppgifterna men skulle de få större befogenheter anser de att effektiviteten skulle 

förbättras i det dagliga arbetet, vilket skulle resultera i större mervärde för kunden.  

 

Internmarknadsföring   

Med variabeln internmarknadsföring undersöktes om anställda är motiverade, har rätt 

arbetsuppgifter och vad gruppledaren gör för att hålla en god stämning på arbetsplatsen. 

Dessa faktorer är viktiga för att den anställde ska kunna ge det mervärde som krävs.  

  

Samtliga gruppledare försöker med en glad och positiv inställning inspirera och engagera sina 

anställda genom att berätta om kommande planer med entusiasm. Meningen med detta är att 

de anställda ska känna sig engagerade och inspirerade i sitt arbete. Upplever de att missnöje 

förekommer försöker de lösa detta genom att ta upp det med personen i fråga. Vid stressade 

och turbulenta situationer angav tre av de fem tillfrågade gruppledarna att de vid sådana 

situationer försöker hjälpa sina anställda i form av avlastning. Om deras anställda har för 
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mycket att göra kan de ta över en del uppgifter för att underlätta. Resterande två gruppledare 

försöker hjälpa till genom att ange vad som ska prioriteras och hur de ska gå till väga. 

Gruppledarna försöker med andra ord hjälpa på olika sätt vid svåra situationer. Vad gäller 

feedback anser tre av de fem tillfrågade gruppledarna att de tillför detta till sina anställda vid 

såväl medgångar som motgångar. Resterande två anser även de att försöker men att de inte 

riktigt hinner med det eller att de varit dåliga med det. Synpunkterna är alltså delade bland 

gruppcheferna på denna punkt. För att underlätta situationen och undvika problem som kan 

skapas när en anställd inte kan hantera sin arbetsuppgift, försöker gruppledarna redan vid 

anställningen se till att den sökandes kompetens motsvarar arbetsuppgiften. Samtliga anställda 

bör kunna utföra det arbete de är anställda för. Det förekommer att extrauppgifter utöver 

arbetsuppgifterna delas ut, dessa anpassa efter de anställdas förmåga och kompetens. 

 

Undersökning av de anställda visade att 61 % av de anställda kände sig helt eller delvis 

inspirerade i sitt arbete medan 22 % inte känner så och resterande varken eller. I stressade och 

turbulenta situationer anser 65 % att de helt eller delvis får den vägledning och det stöd de 

behöver, 17 % inte anser det och resterande varken eller. Vad gäller feedback i såväl 

medgångar som motgångar tycker 61 % av de anställda att de mer eller mindre får det 

samtidigt som 17 % inte håller med, resterande tycker varken att de får feedback eller inte. På 

frågan om uppgifterna anpassas efter förmåga och kompetens har de anställda väldigt delade 

meningar, 43 % instämmer helt eller delvis med att de anpassas, medan 48 % inte instämmer 

med detta. Resterande instämmer varken eller. 

 

En sammanfattande analys på variabeln internmarknadsföring är att gruppledarna på UAE-

logistics är mycket duktiga på att inspirera, vägleda och ge feedback till sina anställda. Dock 

anpassas inte arbetsuppgifterna i bästa mån efter kompetens, vilket gruppledarna bör 

uppmärksamma för att uppnå bättre resultat, öka motivationen, som resulterar i förhöjd 

tjänstekvalitet på företaget. 

 

Den upp- och nedvända pyramiden, ”Tratten”. 

Med variabeln och organisationsformen den upp- och nedvända pyramiden, undersöktes om 

de anställda på företaget upplever att nya idéer välkomnas, att lärdom tas av misstag, att det 

finns utvecklingsmöjligheter på företaget och om deras gruppledare litar på dem.  
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Gruppledarna på företaget är positivt inställda till att deras anställda kommer med nya idéer, 

då de anser att de anställda är experter inom sina områden. Det händer att misstag begås och 

när det inträffar förmedlas information om hur misstaget undviks via e-mail. Detta för att alla 

ska kunna ta lärdom av misstaget och för att minska chansen för återupprepning. Vidare 

uppger samtliga gruppledare att de litar på sina anställda och litar på att arbetet utförs på bästa 

sätt även om de själva är frånvarande. Med andra ord litar de på sina anställdas kompetens. 

Utvecklingsmöjligheterna på företaget är enligt gruppledarna begränsade. Företaget utgörs av 

en platt organisation med få nivåer att klättra i. Under år 2006 planeras dock, att erbjuda 

samtliga anställda kurser och seminarier, inom olika arbetsområden så att de får en chans att 

utvecklas ytterligare. 

 

Undersökningen av de anställda visade att 78 % av de tillfrågade anställda instämde helt eller 

delvis med att nya idéer välkomnas av deras gruppledare. Vad gäller misstag och hur de 

hanteras för att undvika återupprepning ansåg hela 87 % att gruppledarna på något sätt 

försöker hantera dessa situationer för att eliminera problemen. På frågan om de anställda 

känner att deras gruppledare litar på dem svarade samtliga (100 %) att de instämmer he lt eller 

delvis på denna punkt. Däremot råder det delade meningar vad gäller 

utvecklingsmöjligheterna på företaget, 40 % anser att det finns, 40 % anser att det inte finns 

och resterande tycker varken eller. 

 

En sammanfattande analys på variabeln den upp- och nedvända pyramiden är att nya idéer 

välkomnas, lärdom tas av misstag, gruppledarna litar på sina anställda men däremot upplevs 

utvecklingsmöjligheterna på företaget vara begränsade av båda parterna. Med andra ord har 

företaget implementerat lärande till mycket stor del i organisationen, genom att vara lyhörda 

och ta tillvara på de anställdas synpunkter. Det finns samtidigt utrymme för högre grad av 

kompetensutveckling inom ramarna för arbetsuppgiften, vilket är något gruppledarna är 

medvetna om och planerar att erbjuda sina anställda. 

 

Processtyrningsmetoden 

Med variabeln processtyrning undersöktes om denna styrform används på företaget eller inte. 

Detta undersöktes genom att fråga de anställda om de uppmuntras att ta initiativ, om de 

arbetar inom givna ramar samt om de anser att ledaren är relationsorienterad eller inte. 
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Gruppledarna på företaget uppmuntrar initiativtagande från de anställdas sida, däremot finns 

det tydliga ramar inom vilka de anställda måste arbeta inom. Vidare anser de att det är viktigt 

med dialoger och att försöka involvera de anställda genom att låta synpunkter komma fram 

och använda sig utav deras expertis. Samtliga gruppledare anser sig vara relationsorienterade 

ledare, dvs. en ledarskapsstil med fokus på relationen. 

 

Undersökningen av de anställda visade att de instämmer på punkten angående 

initiativtagande, 87 % anser helt eller delvis att detta uppmuntras av deras respektive 

gruppledare. Däremot har de anställda inte uppfattat i lika stor grad som gruppledarna att det 

finns ramar de måste arbeta inom. Av de anställda instämde 39 % helt eller delvis med att de 

måste arbeta inom givna ramar, medan 26 % inte instämde med detta, resterande tyckte 

varken eller. Vidare ansåg 61 % av de anställda att deras gruppledare var relationsorienterad 

medan 39 % inte instämde. 

 

En sammanfattande analys på variabeln processtyrning är att de anställda känner att 

initiativtagande uppmuntras av gruppcheferna men dock finns det givna ramar att följa vilket 

majoriteten av de anställda och gruppledarna är medvetna om. Majoriteten av de anställda 

anser att deras gruppledare är relationsorienterad men då andelen som inte instämde med 

denna bild var så pass stor, finns det utrymme för förbättringar hos gruppledarna vad gäller 

relationsorienterat ledarskap. 
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8. RESULTAT 

I detta kapitel presenteras resultatet som baseras på analysen och är kopplad till uppsatsens 

syfte: att utvärdera och analysera tjänsteföretaget UAE-logistics ledarskap genom att 

undersöka internkommunikation utifrån en teoretisk grund. 

 

Ledningens nya strategier kan endast förverkligas när det finns samstämmighet mellan 

variabeln företagets situation och företagets idésystem. Variabeln har använts i studien och 

resultatet på undersökningen visar att det finns en samstämmighet mellan företagets mål och 

hur den anställde uppfattar målen. Då företagets situation överensstämmer med företagets 

idésystem är den rådande organisationsstrukturen adekvat för att ledarens nya strategier ska 

kunna förverkligas. Resultatet på den undersökta variabeln, visar på hög grad av 

samstämmighet mellan anställd och ledare på företaget. 

 

Variabeln värd stjärnan är en flexibel organisationsform och belyser hur kunden idag måste 

involveras i större grad i produktionen av produkten eller tjänsten. Denna förändring har 

medfört att den anställdes roll har blivit allt viktigare eftersom den anställde arbetar närmast 

kunden och kan skapa ett mervärde som får kunden att vara kvar. Resultatet på 

undersökningen visar att det finns brister i gruppledarnas hantering av dubbelarbete, vilket 

innebär att resurser används för samma uppgift två gånger, resurser som istället skulle kunna 

användas för att skapa mervärde för kunden. Enligt de anställda har de tillräckliga 

befogenheter för att utföra arbetsuppgifterna men svarade också att ökade befogenheter skulle 

effektivisera och förbättras det dagliga arbetet, vilket skulle resultera i större mervärde för 

kunden. Det finns med andra ord utrymme för att skapa större mervärde för kunden genom 

delegering av större ansvar till anställda och skickligare hantering av dubbelarbete. Resultatet 

på den undersökta variabeln, visar på låg grad av samstämmighet mellan anställd och 

gruppledare. 

 

Variabeln, internmarknadsföring belyser ur värde och kundtillfredställelse i tjänsteföretag 

skapas av de anställda som har direkt kontakt med kunderna. Gruppledarna måste effektivt 

träna och motivera sina anställda och uppmuntra dem att arbeta som ett team för att uppnå 

kundtillfredsställelse. Av undersökningen går att utläsa att gruppledarna på UAE-logistics är 

relativt duktiga på att inspirera, vägleda och ge feedback till sina anställda, men det finns 

utrymme för förbättringar. Arbetsuppgifterna anpassas inte i bästa mån efter kompetens,  
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vilket gruppledarna bör uppmärksamma för att öka motiveringen.  Resultatet på den 

undersökta variabeln, visar på hög grad av samstämmighet mellan anställd och ledare på 

företaget. 

 

Variabeln och organisationsformen den upp- och ned vända pyramiden har valts, eftersom 

kundstyrda företag som bygger upp sin kompetens kring olika kundbehov bör använda sig av 

information från de anställda. Resultatet på undersökningen visar att nya idéer välkomnas, 

lärdom av misstag, tas, gruppledarna litar på sina anställda men däremot upplevs 

utvecklingsmöjligheterna på företaget vara begränsade. Gruppledarna använder sig till viss 

mån av lärande i organisationen genom att de är lyhörda och tar tillvara på anställdas 

synpunkter. Det finns samtidigt utrymme för större grad av kompetensutveckling inom 

ramarna för arbetsuppgiften, vilket är något som gruppledarna är medvetna om och har planer 

på att erbjuda samtliga anställda. Resultatet på den undersökta variabeln, visar på hög grad av 

samstämmighet mellan anställd och ledare på företaget. 

 

Variabeln processtyrning är en styrningsmetod som i studien används för att undersöka om 

företaget använder sig av processtyrning, som styrform. Processtyrning innebär att leda 

organisationen genom ett ständigt nylärande och skapande av nya visioner som baseras på det 

aktuella kunskapsläget. Detta undersöktes genom att fråga anställda om de uppmuntras att ta 

initiativ, om de arbetar inom givna ramar samt om de anser att ledaren är relationsorienterad 

eller inte. Resultatet på undersökningen visar att initiativtagande från de anställdas sida 

uppmuntras av gruppledarna, då gruppledarna anser att de anställda har expertis inom sina 

områden och vet bäst hur de kan förbättra arbetet. Majoriteten av de anställda och 

gruppledarna anser att arbetet utförs inom givna ramar, vilket inte lämnar utrymme för 

förändringar under arbetets gång. Samtliga gruppledare anser sig vara relationsorienterade 

ledare och en knapp majoritet av de anställda höll med om detta, vilket innebär att det finns en 

fungerande dialog.  Resultatet på den undersökta variabeln, visar på hög grad av 

samstämmighet mellan anställd och ledare på företaget. 

 

Syftet med studien är att utvärdera och analyser ledarskapet på UAE-logistics. Detta har gjorts 

genom att undersöka internkommunikationen i företaget. Gap-analysen som använts som 

metod för studien har gett möjligheten att analysera om det råder samstämmighet mellan 

gruppledare och anställd eller inte. Sammanfattningsvis visar gap-analysen att det råder 

samstämmighet i hög grad, eftersom fyra av fem variabler som undersöktes resulterade i 
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samstämmighet. Med andra ord fungerar internkommunikationen mycket bra, vilket visar på 

ett gott ledarskap på företaget UAE-logistics. 
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9. SLUTSATS  

I detta kapitel framförs slutsatser som relaterar till uppsatsens problemformulering: Vilka 

faktorer måste den moderna ledaren på tjänsteföretag beakta i sitt ledarskap för att förbli 

konkurrenskraftig? 

 

Faktorer som den moderna ledaren på ett tjänsteföretag måste beakta i sitt ledarskap 

för att förbli konkurrenskraftig: 

 

• Det är viktigt att den moderne ledaren beaktar, att en fungerande intern 

kommunikation finns, vilket är en förutsättning för att engagera och motivera 

anställda, som i sin tur leder till förbättrad tjänstekvalité och resulterar i en nöjd kund. 

 

• Det är viktigt att den moderna ledaren beaktar att, strategierna i den rådande 

företagssituationen är förenliga med företagets idésystem där de anställda arbetar. 

Finns det samstämmighet mellan företagssituationen och företagets idésystem kan 

man dra slutsatsen att även organisationsstrukturen är i samstämmighet med de andra 

delarna. När det finns samstämmighet mellan alla dessa tre delar i företaget kan rätt 

produkt/tjänst erbjudas till kunden. Detta innebära att företagets nya strategier, som 

baseras på de förändringarna i den externa miljön, kan förverkligas och företaget blir 

konkurrenskraftigt.   

   

• Det är viktigt att den moderna ledaren beaktar, att de anställdas roll har blivit allt 

viktigare, eftersom de befinner sig närmast kunden och kan effektivisera tjänsten och 

därmed skapa mervärde för kunden. Ledaren måste delegera ut mer inflytande till de 

anställda, så att de ska kunna tillmötesgå kunden på bästa sätt. Det större inflytande 

behöver de anställda för att kunna ta snabbare och större beslut som gynnar kunden. 

Dock kräver delegering att de anställda får kompetensutveckling för att de ska kunna 

ta de bästa besluten. En förbättrad kompetensutveckling skapar bättre förutsättningar 

för en förbättrad tjänst och motiverar de anställda.  

 

• Det är viktigt att den moderna ledaren beaktar värdet av en god intern marknadsföring 

som innebär att företaget måste effektivt träna och motivera sina anställda som har 

kundkontakt och uppmuntra dem till att arbeta som ett team, för att uppnå 
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kundtillfredsställelse. För att anställda ska kunna erbjuda kunden den bästa tjänsten 

måste de känna sig motiverade, involverade och arbeta i en hälsosam miljö. 

 

• Det är viktigt att den moderna ledaren beaktar vikten av att nysta in kontinuerligt 

lärande i organisationen. Arbetsgången bör ses som en öppen process, där målet är 

ständigt lärande. Ledaren bör ta tillvara de anställdas kunskap och synpunkter, vilket 

är viktigt för att få information om hur kundens behov förändras och för att snabbt 

veta när nya behov kommer till som måste uppmärksammas och uppfyllas. 

 

• Det är viktigt att den moderna ledaren beaktar värdet utav processtyrning vilken ger 

öppnare arbetsmetoder där anställda kan anpassa sig till den rådande situationen och 

ge tjänsten ett ökat värde. En öppnare arbetsprocess skulle innebära att de anställda får 

utrymme att anpassa sig till nya främmande situationer och möta kundens behov. En 

ökad dialog mellan ledaren och de anställda ger information som kan användas till för 

att förändra och uppdatera tjänsten till de nya behov som kunden skapar och uppfattas 

av de anställda. 
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10. DISKUSSION  

I detta kapitel diskuteras reliabilitet, validitet, källkritik och generaliserbarhet för resultatet 

och slutsatser. Kapitlet avslutas med självkritik på studien.  

 

Reliabilitet och validitet 38  

Metoderna och slutsatserna i all forskning måste motiveras. För en sådan motivering måste 

läsaren få en inblick i de beslut som fattades under forskningsprocessen. Av denna anledning 

är begreppen reliabilitet och validitet av stor vikt.  

 

Reliabilitet 39 

Reliabilitet innebär hög tillförlitlighet i mätinstrument som i sin tur ger samma data gång efter 

gång och att eventuella variationer i resultaten helt och hållet beror på variationer i mätobjekt 

och inte på instabilitet i själva mätinstrumentet. Oberoende forskare ska alltså kunna få 

samma resultat och dra samma slutsatser vid en liknande undersökning.  

 

Med omvärldens förändringar och med tiden, utvecklas ledarskapet. Idag är vissa 

ledarskapsstilar aktuella medan det imorgon kan handla om andra. Av den anledningen kan en 

liknande forskning vid en annan tidpunkt få andra resultat än det som presenteras i denna 

uppsats.  

 

Validitet 40   

Validitet innebär att metoder och data är trovärdiga, dvs. det handlar om i vilken utsträckning 

forskningsdata och metoder för att erhålla data anses riktiga, exakta och träffsäkra. Det är 

därför väldigt viktigt att ifrågasätta och kontrollera data för att försäkra sig om att det inte är 

vinklat och tolkat åt ett visst håll. Forskaren ska eftersträva efter så objektiv data som möjligt 

för att uppnå hög trovärdighet.  

 

För att validiteten ska vara så hög som möjligt, har intervjumallen och enkätundersökningen 

utformats med så klara frågor som möjligt, i syfte att undvika missförståelse. För att undvika 

egna tolkningar av svaren till intervjuerna, skickades intervjusvaren tillbaka till de personer  

                                                 
38 Denscombe, M (2000). Metodboken. s. 149. 
39 Ibid. s. 250. 
40 Ibid. s. 251 ff. 
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som intervjuades för godkännande för att på så vis undvika feltolkningar i så hög mån som 

möjligt. Respondenterna i enkätundersökningen var på grund av känslig information 

anonyma. På så vis kunde de känna sig trygga och svara spontant på frågorna i enkäten. 

Gruppledarna som intervjuades var även de anonyma av samma anledning som för 

respondenterna.  

 

Källkritik 

Primärdata som samlats in genom semistrukturerade intervjuer och en enkätundersökning kan, 

utan forskarnas intention, påverkats av deras identiteter. De har dock försökt vara objektiva i 

så hög grad som möjligt. 

 

Sekundärdata som använts i denna uppsats är främst litteratur som används vid undervisning 

på universitet och högskolor. Trovärdigheten i informationen anses av den anledningen vara 

tämligen korrekt. Data kan dock vara vinklad utifrån författarnas/forskarnas uppfattning och 

tolkning. Internetdokument har använts, men i liten utsträckning. Vid användandet av dessa 

ska man vara särskild noggrann och kritisk, eftersom informationen kan vara vinklad. 

 

Generaliserbarhet 41 

Syftet med fallstudier är att belysa det generella genom att titta på det enskilda. Genom 

fallstudier kan forskaren få insikter i detalj, som inte skulle ha kunnat undersökas med tex. en 

surveyundersökning, som syftar i att undersöka ett stort antal enheter i ytligt. 

Generaliserbarheten vid en fallstudie är svår, eftersom det kan vara svårt att definiera fallets 

gränser på ett absolut och entydigt sätt. Fallstudier fokuserar mer på processen och producerar 

mjukdata vilket kan vara svårt att mäta. 

 

Självkritik  

Enkätundersökningen som genomfördes fick inte den höga svarsfrekvens som önskades. 

Därav representerar inte undersökningen samtliga anställdas ståndpunkter vilket innebär att 

det finns en möjlighet att inte en rättvis bild ges utav de undersökta avdelningarna. 

            

 

                                                 
41 Ibid. s.48 ff. 
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Vid intervjuerna kan det ha uppstått en intervjuar effekt, vilket innebär att de intervjuades 

uttalanden kan ha påverkats av forskarnas identitet. Detta innebär att det de intervjuade 

personerna säger i intervjun inte nödvändigtvis återspeglar sanningen, dvs. vad de i 

verkligheten gör. 42  
 

Under företags besöken kan forskarnas närvaro uppfattas som en kontrolleffekt, vilket i värsta 

fall kan innebära att de personer som ska undersökas uppträder annorlunda än i vanliga fall.43  

 

Den kvantitativa analysen motsvarar noggrannheten i insamlingsmetoden. Nackdelen är att 

data endast är så bra som insamlingsmetoden och de frågor som ställts, vilket innebär att om 

insamlingsmetoden inte är tillräcklig blir analysen bristfällig.44  

 

Vid enkätundersökningen kan resultatet blivit snedvridet eftersom forskarna använt sig utav 

förkodade svarsalternativ, som kan spegla forskarnas uppfattning och inte respondenternas. 

Förkodade svarsalternativ kan ses som frustrerande och begränsande för respondenten.45  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
42 Denscombe, M (1998). Forskningshandboken. ss. 161-163  
43 Ibid. ss.53-54 
44 Ibid. s. 241 
45 Ibid. ss. 127-128 
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12. BILAGOR 

I bilagorna hittas enkätmall och intervjumall. 

 

Södertörns högskola 
Företagsekonomiska institutionen 
Kandidatuppsats ht-05 
 
 
 
 
 Enkät för utvärderingen av Internkommunikation 
   
Vi är två studenter från Södertörns Högskola som skriver en kandidatuppsats inom Ledarskap.  
Uppsatsens syfte är att studera internkommunikationen mellan ledaren och anställd, dvs. 
undersöka om det finns ett gap eller samstämmighet.  
 
Informationen som samlas in genom enkäter kommer att behandlas konfidentiellt. Därför 
önskar vi att ni besvarar samtliga frågor så utförligt som möjligt. Vi har skrivit ett antal 
påståenden som vi vill att ni besvara genom att kryssa i ett svarsalternativ som du tycker 
stämmer bäst överens med din uppfattning. När du fyllt i enkäten lägg den i plastfickan med 
det land du arbetar med. Tack för samarbetet! 
 
 
 Var vänlig kryssa för vilken typ av tjänst du har: 
 
Jag är heltidsanställd 
 
Jag har en projektanställning  
  
Jag har ett vikariat                                       
 
Jag är timanställd 
 
 
Ett exempel visas nedan i hur man fyller i enkäten: 
 
Jag jobbar gärna under julen. 
 
 
Alt 1             Instämmer helt  
 
Alt 2             Instämmer delvis 
 
Alt 3             Varken eller  
 
Alt 4             Instämmer inte 
 
Alt 5             Instämmer inte alls    
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1. Företagets affärsidé ”Erbjuda Nordiska företag förbättrad konkurrenskraft genom 
integrerade logistiklösningar och med hög service, kompetens och kostnadseffektivitet” 
stämmer överens med hur jag upplever företagets mål. 

 

 
Alt 1             Instämmer helt  
 
Alt 2             Instämmer delvis 
 
Alt 3             Varken eller  
 
Alt 4             Instämmer inte 
 
Alt 5             Instämmer inte alls    
 
 
2. Min gruppledare tar tillvara på mina synpunkter om hur man kan förbättra och effektivisera 
det dagliga arbetet.  
 
Alt 1             Instämmer helt 
 
Alt 2             Instämmer delvis 
 
Alt 3             Varken eller 
 
Alt 4             Instämmer inte 
 
Alt 5             Instämmer inte alls    
 
 
3. Då misstag begås meddelar jag mina kollegor så att inte samma misstag görs igen. 
 
Alt 1             Instämmer helt 
 
Alt 2             Instämmer delvis 
 
Alt 3             Varken eller 
 
Alt 4             Instämmer inte 
 
Alt 5             Instämmer inte alls    
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4. Jag har en öppen dialog med min närmaste gruppledare. 
 
 
Alt 1             Instämmer helt 
 
Alt 2             Instämmer delvis 
 
Alt 3             Varken eller 
 
Alt 4             Instämmer inte 
 
Alt 5             Instämmer inte alls    
 
 
5. Jag upplever att det finns utvecklingsmöjligheter på mitt företag. 
 
 
Alt 1             Instämmer helt 
 
Alt 2             Instämmer delvis 
 
Alt 3             Varken eller 
 
Alt 4             Instämmer inte 
 
Alt 5             Instämmer inte alls    
 
 
 
6. Min närmaste gruppledare uppmuntrar till initiativtagande. 
 
 
Alt 1             Instämmer helt 
 
Alt 2             Instämmer delvis 
 
Alt 3             Varken eller 
 
Alt 4             Instämmer inte 
 
Alt 5             Instämmer inte alls    
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7. Dubbelarbete uppmärksammas. 
 
 
Alt 1             Instämmer helt 
 
Alt 2             Instämmer delvis 
 
Alt 3             Varken eller 
 
Alt 4             Instämmer inte 
 
Alt 5             Instämmer inte alls    
 
 
8. Det finns tydliga ramar där jag själv har fria händer att arbeta inom. 
 
 
Alt 1             Instämmer helt 
 
Alt 2             Instämmer delvis 
 
Alt 3             Varken eller 
 
Alt 4             Instämmer inte 
 
Alt 5             Instämmer inte alls    
 
 
9. Jag upplever att min gruppledare utgår från att jag alltid gör mitt bästa och litar på min 
kompetens. 
 
 
Alt 1             Instämmer helt 
 
Alt 2             Instämmer delvis 
 
Alt 3             Varken eller 
 
Alt 4             Instämmer inte 
 
Alt 5             Instämmer inte alls    
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10. Jag är införstådd med mina arbetsuppgifter. 
 
 
Alt 1             Instämmer helt 
 
Alt 2             Instämmer delvis 
 
Alt 3             Varken eller 
 
Alt 4             Instämmer inte 
 
Alt 5             Instämmer inte alls    
 
 
 
11. Jag får feedback (återkoppling) på mitt arbete. 
 
Alt 1             Instämmer helt 
 
Alt 2             Instämmer delvis 
 
Alt 3             Varken eller 
 
Alt 4             Instämmer inte 
 
Alt 5             Instämmer inte alls    
 
 

12. Min arbetsuppgift är anpassad efter min förmåga och kompetens. 

 

Alt 1             Instämmer helt 

 
Alt 2             Instämmer delvis 
 
Alt 3             Varken eller 
 
Alt 4             Instämmer inte 
 
Alt 5             Instämmer inte alls    
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13. Vid pressade och turbulenta situationer upplever jag att gruppledaren ger mig god 
vägledning och det stöd jag behöver.  
 
Alt 1             Instämmer helt 
 
Alt 2             Instämmer delvis 
 
Alt 3             Varken eller 
 
Alt 4             Instämmer inte 
 
Alt 5             Instämmer inte alls    
 
 
 
14. Min närmaste gruppledare är målfokuserad och är inte intresserad av mig som person utan 
vill endast se resultat. 
 
 
Alt 1             Instämmer helt 
 
Alt 2             Instämmer delvis 
 
Alt 3             Varken eller 
 
Alt 4             Instämmer inte 
 
Alt 5             Instämmer inte alls    
 
 
 
15. Min gruppledare ser till mitt bästa och ser till hur jag kan bli bättre på mitt arbete och 
utvecklas. 
 
 
Alt 1             Instämmer helt 
 
Alt 2             Instämmer delvis 
 
Alt 3             Varken eller 
 
Alt 4             Instämmer inte 
 
Alt 5             Instämmer inte alls    
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16. Jag är känner mig engagerad och inspirerad i mitt arbetet.  
      
   
 
Alt 1             Instämmer helt 
 
Alt 2             Instämmer delvis 
 
Alt 3             Varken eller 
 
Alt 4             Instämmer inte 
 
Alt 5             Instämmer inte alls    
 
 
17. Jag får de befogenheter och ansvar som arbetet kräver. 
 
 
Alt 1             Instämmer helt 
 
Alt 2             Instämmer delvis 
 
Alt 3             Varken eller 
 
Alt 4             Instämmer inte 
 
Alt 5             Instämmer inte alls    
 
 
18. Arbetet skulle effektiviseras om jag hade större befogenheter att ta beslut. 
 
 
Alt 1             Instämmer helt 
 
Alt 2             Instämmer delvis 
 
Alt 3             Varken eller 
 
Alt 4             Instämmer inte 
 
Alt 5             Instämmer inte alls    
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19. Jag känner ofta negativ stress på arbetet. (Med negativ stress syftas när man känner att 
man inte längre har kontroll över arbetet utan stressen har tagit överhanden). 
 
 
Alt 1             Instämmer helt 
 
Alt 2             Instämmer delvis 
 
Alt 3             Varken eller 
 
Alt 4             Instämmer inte 
 
Alt 5             Instämmer inte alls    
 
 
20. Jag upplever att min närmaste gruppledare ”känner av” när jag upplever negativ stress och 
hjälper mig att minska den. 
 
 
Alt 1             Instämmer helt 
 
Alt 2             Instämmer delvis 
 
Alt 3             Varken eller 
 
Alt 4             Instämmer inte 
 
Alt 5             Instämmer inte alls  
 
 
21. Den negativa stressen beror på gruppledarens ledarstil.  
 
Alt 1             Instämmer helt 
 
Alt 2             Instämmer delvis 
 
Alt 3             Varken eller 
 
Alt 4             Instämmer inte 
 
Alt 5             Instämmer inte alls    
 
 
22. Den negativa stressen beror på att arbetsuppgiften är krävande och omfattande. 
 
Alt 1             Instämmer helt 
 
Alt 2             Instämmer delvis 
 
Alt 3             Varken eller 
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Alt 4             Instämmer inte 
 
Alt 5             Instämmer inte alls    
 
 
23. Den negativa stressen beror på arbetsmiljö. 
 
 
Alt 1             Instämmer helt 
 
Alt 2             Instämmer delvis 
 
Alt 3             Varken eller 
 
Alt 4             Instämmer inte 
 
Alt 5             Instämmer inte alls    
 
 
Påminnelse om att lägga enkäten i den plastficka med namnet på världsdelen du arbetar med. 

Tack på förhand. 

 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
Södertörns högskola 
Företagsekonomiska institutionen 
Kandidatuppsats ht-05 
 
 
 Intervjumall inför intervjuerna med gruppledarna 
 
Vi är två studenter från Södertörns Högskola som skriver en kandidatuppsats inom Ledarskap.  
Uppsatsens syfte är att studera internkommunikationen mellan ledaren och anställd, dvs. 
undersöka om det finns ett gap eller samstämmighet. Informationen som vi får av er under 
intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt.  
 
 
 
1. Vilka är företagets mål och visioner? Hur abetar du för att få dina anställda att nå dessa? 
 
2. Om en anställd vänder sig till dig med idéer på hur han/hon kan förbättra och effektivisera 
sitt arbete, hur använder du dig utav denna nya information? 
 
3. När misstag begås av en anställd, hur tas lärdom av detta? 
 
4. Upplever du att dina anställda kan tala öppet med dig och du med dem? 
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5. Vilka utvecklingsmöjligheter erbjuder ni era anställda? 
 
6. Hur ser du på initiativtagande från de anställda? 
 
7. Om dubbelarbete uppdagas, hur skulle du lösa detta problem?  
 
8. Finns det tydliga ramar inom vilka de anställda är fria att själva bestämma hur de ska    
arbeta? 
 
9. Känner du att du kan vara borta en vecka utan att bekymra dig om hur det fungerar på 
arbetet?  
 
10. Finns det tydliga riktlinjer för vad som ingår i arbetsuppgifterna? 
 
11. Ger du dina anställa återkoppling (feedback) kontinuerligt? 
 
12. Anpassas arbetsuppgiftens svårighetsgrad till den anställdes förmåga och kompetens? 
 
13. Anser du att de anställda får den vägledning och det stöd de behöver pressade och 
kaotiska situationer? 
 
14 Hur skulle du beskriva din ledarstil?  
 
15.Anser du att du är en målinriktad ledare eller relationsinriktad ledare?  
 
16. Hur engagerar och inspirerar du dina anställda?  
 
17. Delegeras tillräckligt stort ansvar till de anställda för att de effektivt ska kunna arbeta?  
 
18. Skulle arbete effektiviseras med delegering i större grad? 
 
19. Upplever du att det förekommer negativ stress bland de anställda? 
 
20. Om så är fallet, hur hanterar du detta? Arbetar ni med att försöka förebygga negativ 
stress? 
 
21. Om det förekommer negativ stress, vad tror du att det kan beror på? 
   (arbetsmiljö, ledarstil, arbetsuppgiftens omfattning)  
 
22. Är det många anställda som har projektanställning? Majoriteten? 
 
 


