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Förord 
Under uppsatsens gång har vi träffat ett antal personer som inspirerat och givit oss 

idéer om hur vi har valt att framställa denna rapport. Kontentan av deras sammanlagda 
roll och betydelse för denna rapport har lett till möjligheter som vi på ett karismatiskt 
och professionellt sätt förvaltat. En av dessa personer som verkat i bakgrunden och 
som haft en undanskymd men ack så betydelsefull påverkan på uppsatsprocessen är 

Göran Grape som varit en inspirationskälla i inledningen av detta projekt. Vidare vill 
vi tacka vår handledare, Curt Scheutz, som alltid varit tillgänglig och stött oss i vått o 
torrt. Som avslutning vill vi tacka Asteris Sidiropoulos och Torbjörn Segrell som med 

glädje har försett oss med nödvändig information och underlag för denna rapport. 
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Sammanfattning 
Globaliseringen har reducerat betydelsen av de nationella kulturerna och har istället betonat 
variationen som dessa erbjuder. Detta innebär att ledare måste anpassa sin ledarstil efter 
denna variation. Organisationer är idag tvingade att bemöta de nya utmaningarna inom 
ledarskapet som den globala expansionen medför. Detta är ett krav för att göra lyckade 
företagsförvärv, skapa konkurrenskraft och nya möjligheter utomlands.  
Det råder dock stora skillnader mellan ländernas affärskulturer. Dessa skiljer sig från land till 
land men även inom det egna landet, i olika folkgrupper och ända ner på familjenivå. Inom 
Europa råder det skillnader i olika länder på bl a hur organisationer är uppbyggda. Detta 
innebär att olika företeelser inom organisationen i olika länder uppfattas, utövas och hanteras 
på olika sätt. Det handlar bland annat om maktutövning, motivation, belöning, hur 
ojämlikheter hanteras, hur formella och oskrivna regler styr ledarens och medarbetarens 
arbete mm.  
 
Problemen som dyker upp är att kunna urskilja vilka skillnader gällande ledarskap, 
maktutövning och motivation det finns mellan ledare i dessa länder.  
Syftet med denna uppsats är att undersöka grundläggande skillnader i ledarskap mellan 
Sverige och Grekland och även se närmare på organisationsstrukturer samt hur dessa påverkar 
ledarskapet.  
 
Denna uppsats bygger på en kvalitativ och kvantitativ metod. Den kvalitativa delen består av 
intervjuer med olika personer på ledarpositioner i Grekland och Sverige. Den kvantitativa 
delen består av ett speciellt test utvecklat av forskare som besvarats av anställda och 
företagsledare i Sverige respektive Grekland. Rapporten tittar endast på livsmedelsbranschen i 
respektive land, närmare bestämt på två livsmedelskedjor, Masoutis huvudkontor i Grekland 
och ICA:s huvudkontor i Sverige samt en av ICA:s livsmedelsbutiker i Haninge (Maxi ICA 
Stormarknad).  
 
Arbetet bygger på �The Situational leadership modell�, en teori som utarbetats av Hersey och 
Blanchard. Denna teori kompletteras utav ett test som består av tolv olika situationer med fyra 
olika handlingsalternativ där respondenten kan välja ett utav dem. Testet går ut på att 
utvärdera hur man uppfattar sig själv som en ledare.  
Utöver detta har två intervjuer ägt rum med Asteris Sidiropoulos, personal chef för Masoutis 
samt Torbjörn Segrell, ansvarig för ledarskaputveckling hos ICA Sverige AB. Vidare teorier 
som används för denna rapport är bl a French och Ravens klassificering av den sociala 
makten, Herzbergs tvåfaktorsteori och The Path Goal theory.  
 
I matrisen nedan redovisas de resultat som författarna kommit fram till under arbetet. 
 
   Sverige Grekland 

Ledarskapsstil Demokratisk & delegerande Hierarkisk & Auktoritär 
Organisationsstruktur Platt Hierarkisk 

Motivationsfokus 
Integrerad del i 

utvecklingsarbetet 
Omotiverad kostnad, inte 

aktuellt 
Maktutövning Refererande, expertis Legitim, expertis 

 
Denna uppsats har givit författarna insikt i hur ledarskapet fungerar i respektive land inom 
livsmedelsbranschen och den har även givit en bättre bild av hur organisationerna i respektive 
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land är uppbyggda. De avgränsningar som gjorts skulle med största sannolikhet haft en 
inverkan på resultatet och eventuellt hjälpa till att förklara varför dessa skillnader existerar. 
Det är viktigt att beakta och fördjupa sig i andra faktorer som är grundläggande för 
människors beteende. Ska man se på ledarskap och skillnader måste man förstå individen och 
respektive lands kultur. Det finns faktorer så som sociala, ekonomiska, politiska och religiösa 
som har inverkan på en individs karaktär och beteende. Detta påverkar individens uppfattning 
och hur denne fungerar i livet.  
 



Ledarskapsstilar 
� En studie över skillnader i ledarskapsstilar mellan Sverige och Grekland 

 

 5

Abstract 
 

The recent globalization has to some extent reduced the importance of specific cultures and 
instead creates a focus on the variation these different cultures provide. Under these 
circumstances the leader must adapt his leadership to face these new circumstances. The 
organisations today have to face these new leadership challenges which the global expansion 
brings. This is a prerequisite for organizations if they want to succeed and be more 
competitive in a more demanding environment.  
There are still big differences between the business cultures. There are also differences in the 
companies� home arena, between groups in the society and all the way down on a family 
level. In Europe the differences in organizational structure between countries are very 
noticeable. The effect of this is that certain things are treated in a certain way depending on 
which country you are situated in. These can be things like power, motivation, awards, 
inequality and how written and unwritten rules make a foundation for how leaders and 
employees work. 
The problem when contending with this new environment is to be able to pinpoint the 
differences between the countries in these certain aspects so as to be able to adjust your 
leadership methods. The purpose of this paper is to investigate the basic differences in 
leadership between Sweden and Greece and also look closer on the organizational structure in 
the countries to see which effect they might have on the leadership.  
 
The cornerstone in the paper is a theory developed by Hersey and Blanchard which also 
comes with a specially developed test. In this test has there are twelve different situations 
which all have four different approaches you can choose in between. The purpose of this test 
is to ascertain what kind of leadership style the respondent employs.  
Beside the test, two interviews where made, the first one with Asteris Sidiropoulos, staff 
supervisor at Masoutis and the other with Torbjörn Segrell, supervising manager at ICA 
Sweden AB. Other theories which also been used in this paper is French and Ravens 
classification of the social power, Herzbergs two factor theory and The Path Goal Theory.  
 
In the following matrix you can see the results which the authors have reached in the paper. 
 

 Sweden Greece 
Leader style Democratic & delegating Hierarchic & Authoritarian 

Organizations 
structure Flat Hierarchy 

Focus on motivation 
Integrated part in the 
development-work 

Unmotivated cost, no current 
interest 

Use of power Referring, expertise Legitimate, expertise 
 
This paper has given the authors insight into how leadership works and also what the 
organizational structures look like in the particular countries.   
The delimitations that have been made would most likely have an impact on the result and 
could also have helped explaining why these differences occur. It is of the utmost importance 
that you pay attention to those factors which serves as ground for how people act and behave. 
If you shall study leadership in a country there are factors like, social, economic, political and 
religious which effect an individual�s character and behaviour. This would most likely have 
effect on how an individual act and work in real life. 
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1. INLEDNING 
I detta kapitel kommer författarna att redogöra den problembakgrund som är basen för det 
valda ämnet man kommer att titta närmare på. 
 

1.1. Problembakgrund 
Globaliseringen har reducerat betydelsen av de nationella kulturerna och har istället betonat 
variationen som dessa erbjuder. Detta innebär att ledare måste anpassa sin ledarstil efter 
denna variation.  För några decennier sedan verkade ledare i en relativt isolerad miljö, men de 
snabba förändringar som globaliseringen har medfört, har satt sin prägel och utsatt ledare för 
olika förändringar. Organisationer är idag tvingade att bemöta de nya utmaningarna inom 
ledarskapet som global expansion medför. Detta är ett krav för att göra lyckade 
företagsförvärv, skapa konkurrenskraft och nya möjligheter utomlands1. 
  
De förändringar som globaliseringen medfört har gett ledare möjligheten att ständigt förflytta 
sig mellan olika världsdelar för att leda eller samarbeta med nya grupper från olika kulturer.  
Ledarna möter under dessa förutsättningar en mängd svårigheter som måste lösas för att 
framgångsrikt utföra en uppgift. För att bemöta dessa problem måste ledare förstå de 
skillnader som finns i gruppen och se över interaktionen mellan ledare och medarbetare2.   
 
Företagsförvärv, allianser och kompanjonskap mellan olika länder blir allt vanligare och det 
leder väldigt ofta till kulturkrockar vilket resulterar i att projekten misslyckas. Den kulturella 
integrationen som samordningen medför måste styras (även om det råder gynnsamma 
förutsättningar) och den kan inte ske av sig själv. Den kulturella integrationen är väldigt 
dyrbar och kräver mycket tid och energi, dessvärre kan kostnaden för detta inte förutses, ens 
av de ekonomiska experterna3. 
 
När en svensk organisation etablerar sig i exempelvis Tyskland är det vanligt att man bortser 
från de kulturella skillnaderna länderna emellan på grund av den geografiska närheten. Det 
råder dock stora skillnader på ländernas affärskulturer. Svenska företag som vill expandera på 
nya marknader misslyckas ofta med att göra sin hemläxa och besitter alldeles för lite kunskap 
om det nya landet.4  
 
En ledare måste tänka efter innan hon/han tillämpar sina egna normer i en ny grupp, det är 
viktigt att förstå de olika kulturella skillnaderna samt överväga konsekvenserna av sitt 
handlande innan man vidtar åtgärder5. Företagsledare, chefer samt dess medarbetare utgör en 
del av en nations samhälle. Vill man förstå sättet de beter sig och uppträder i olika situationer, 
måste man också förstå deras samhälle6. Ledare måste anpassa sig efter det land och den 

                                                
1Hugo Zagorsek, Marko Jaklic, Stanley J. Stough(2004), �Comparing leadership practices between the United 
States, Nigeria, and Slovenia: does culture matter?� s. 16-34 
2John R. Schermerhorn, Michael Harris Bond(1997), �Cross-cultural leadership dynamics in collectivism and 
high power distance settings�, s.187-193 
3 Hofstede Geert, �Organisationer och kulturer�, s. 359 
4 Affärsvärlden, 25 september, 2002, Nr 25, s. 20 
5 Hofstede Geert, �Organisationer och kulturer�, s. 16 
6 Hofstede Geert, �Organisationer och kulturer�, s. 34 
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kultur de verkar inom. Ibland kan svenska ledare bli tvingade att förvandlas till diktatorer för 
att på så sätt nå effektivitet inom organisationen7. 
 
När ledare vill skapa effektiva grupper eller team måste de tänka på olikheterna mellan 
individerna i dessa. Normer och värderingar är något som människor skapar i sin uppväxt och 
formas utifrån familjen, teknologin, media, religion, utbildning och umgängeskretsen8. Dessa 
skiljer sig från land till land men även inom länder, i olika folkgrupper och ända ner på 
familjenivå. Inom Europa råder det skillnader i olika länder på hur organisationer är 
uppbyggda.9  
Detta innebär att olika företeelser inom organisationen i olika länder uppfattas, utövas och 
hanteras på olika sätt. Det handlar är bland annat om maktutövning, motivation, belöning, hur 
ojämlikheter hanteras, hur formella och oskrivna regler styr ledarens och medarbetarens 
arbete med mera10.  
 

1.2. Problemdiskussion 
Genom att förstå de olika förändringar som internationaliseringen format, kan 
organisationerna få hjälp att bemöta de nya krav och omständigheter som uppkommit. Många 
ledare lyckas väl på nationell nivå men inte på en internationell spelplan. Frågan är varför det 
är så, vilka krav ställer de nya spelreglerna11? Ett viktigt problem som framkommer är varför 
många företag misslyckas att etablera sig i andra länder. Vad är det som skiljer ledare i olika 
kulturer åt. Är det möjligt att ta fram en mall över grundläggande skillnader i ledarskapet 
mellan olika kulturer för att på så sätt eliminera risken att misslyckas vid en etablering i 
utlandet. 
 

1.3. Problemformulering 
Vilka skillnader gällande ledarskap, maktutövning och motivation finns det mellan grekiska 
och svenska ledare?  
 

1.4. Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka grundläggande skillnader i ledarskap mellan 
Sverige och Grekland. Författarna vill även se närmare på organisationsstrukturer samt hur 
dessa påverkar ledarskapet.  
 

1.5. Avgränsningar 
För att få en rimlig omfattning på arbetet har författarna valt att göra vissa avgränsningar. 
Rapporten syftar endast till att undersöka skillnader inom ledarskapet mellan Sverige och 
Grekland. Författarna har valt att inte titta närmare på kulturella, politiska, religiösa, 
ekonomiska och sociala aspekter som kan ha inverkan på folks beteende och därmed påverka 
respektive ledarstil.  

                                                
7 Bergstedt Jane, �Jag tvingas vara diktatorisk� 
8 Hughes Richards L., �Leadership: Enhancing the lessons of experience�, s.197 
9Richard R. Gesteland,  �Cross cultural, business behavior�, s. 257 
10 Hofstede Geert, �Organisationer och kulturer�, s. 19 
11Tiina Jokinen 2005, �Global leadership competencies: a review and discussion�, s. 199-216 
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Rapporten kommer endast att inrikta sig på livsmedelsbranschen i respektive land och 
närmare bestämt på två livsmedelskedjor, Masoutis huvudkontor i Grekland och ICA:s 
huvudkontor i Sverige samt en av ICA:s livsmedelsbutiker i Haninge(Maxi ICA 
Stormarknad). Det bör även poängteras att effektivitetsgraden som The situational Leadership 
test räknar fram inte kommer att kommenteras.  
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2. METOD 
I metodavsnittet kommer författarna att redogöra för de metoder som valts, hur man har gått 
tillväga med datainsamlingen samt varför det valts att titta på företag inom 
livsmedelsbranschen. Författarna kommer även att beskriva hur enkäten tolkas och hur 
intervjuerna har gått till. 
 

2.1. Vetenskapssyn 
Det talas om att det existerar två vetenskapliga huvudinriktningar inom forskningen, 
Hermeneutik och Positivism. Positivismen har sitt ursprung i naturvetenskapen medan 
Hermeneutiken däremot är utpräglat humanistisk till sin inriktning. Inom positivismen tros det 
gärna på absolut kunskap som fakta och logik medan hermeneutiker ofta har mer förståelse 
för relativistiska tankegångar. Positivismen räknar med att det finns två källor till kunskap, 
iakttagelse och logik. Iakttagelserna är den empiriska kunskapen vi får fram genom våra 
sinnen och det är med hjälp av dem vi etablerar vad som är fakta.12  
Hermeneutik kan med ett ord beskrivas som �tolkningslära�.13 Tolkningar som bygger på att 
människor förstår andra människor, förekommer mest inom humanvetenskapliga grenar som 
historia, litteraturvetenskap, konstvetenskap osv. Förkunskaper och erfarenheter inom dessa 
områden har stor betydelse för forskare och här brukar man tala om den �hermeneutiska 
cirkeln�. Det handlar om ett växelspel mellan förförståelse och erfarenhet, del och helhet. 
Detta påverkar forskarna då det kan vara svårt att vara objektiv i sina undersökningar.14 
 
I denna undersökning används både den positivistiska och den hermeneutiska synen på 
vetenskap. För att se hur empirin överensstämmer med de utvalda teorierna inom ledarskap 
och ledarskapskultur anser författarna att båda vetenskapssynerna är mest lämpade. 
Informationen som erhålls från intervjuerna får författarna anta är tolkad av respondenten som 
utifrån sina kunskaper och erfarenheter återger sin syn på hur ledarskapet är. Enkäterna är 
framtagna av forskare och genererar endast fakta om hur respondenterna ser sig som ledare 
respektive uppfattar andra som ledare.  
 

2.2. Tillvägagångssätt och val av metod 
Efter att ha studerat olika forskningsarbeten och uppsatser med fokus på deras 
undersökningsmetoder har författarna kommit fram till att den lämpligaste metoden för 
rapporten är att använda både enkäter samt intervjuer. Enkäter i form av ett professionellt 
utvecklat test samt kvalitativa intervjuer för att få ett större djup i vår frågeställning. 
Kvalitativ och kvantitativ metod kan ofta komplettera varandra men skiljer sig åt i sin natur. 
Avsikten med en kvalitativ undersökning är inte att generalisera utifrån de empiriska 
resultaten. Resultaten kan däremot ge ny kunskap, ökad förståelse och fördjupad insikt 
baserad på genomtänkta tolkningar.15 
Den kvalitativa delen består av intervjuer med olika personer på ledarpositioner i Grekland 
och Sverige. Den kvantitativa delen består av ett speciellt test utvecklat av forskare som 
besvarats av anställda och företagsledare i Sverige respektive Grekland.  

                                                
12 Thurén, Torsten 1991, s.14-16 
13 Thurén, Torsten 1991, s.46 
14 Thurén, Torsten 1991, s.60 
15 L Lindblad, I-B., Uppsatsarbete � en kreativ process s. 45 
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2.3. Enkätundersökning/Test 
Författarna har valt att genomföra en enkätundersökning/test för att få in ett bredare resultat. I 
och med att det används en enkätundersökning/test får författarna en större mångfald och 
åsikter om hur ledarskapet i respektive land är. Genom att göra en enkätundersökning behöver 
författarna inte enbart förlita sig på ett fåtal personers åsikter i intervjuer som då endast 
bygger på deras egna erfarenheter och kunskaper.  
Testet utgår från frågor som forskare redan fastställt. Testet har utarbetats av Hersey och 
Blanchard och består av tolv olika situationer med fyra olika handlingsalternativ där 
respondenten kan välja ett utav dem. Testet går ut på att utvärdera hur man uppfattar sig själv 
som en ledare.   
En sammanställning av svaren sker och genom olika beräkningar (titta närmare i bilaga nr 1) 
får man fram ett antal siffror som sedan sätts in i en tabell. Därefter tolkas resultatet och det 
går att fastställa vilken typ av ledarstil och vilka egenskaper respondenten har.  
Med tanke på att en människa kan ha svårt att vara objektiv när det gäller sig själv och ännu 
svårare att vara självkritisk har författarna utfört samma test hos de anställda. Här har det 
dock gjorts en liten modifiering av testet där de får utvärdera sin närmsta chef och inte sig 
själva. Detta för att få en rättvis bild av hur ledarna uppfattar sig själva samt hur deras 
anställda uppfattar dem.  
 
Testet har gått till på följande sätt: 
 

• I Grekland har testet gått ut till ett av Masoutis två huvudkontor i Thessaloniki. 
Sammanlagt 19 chefer har deltagit i testet och av dessa 19 har fyra blivit utvärderade 
av sina anställda. Samtliga tillfrågade jobbar i Masoutis huvudkontor.   

 
• I Sverige har testet gått ut till Maxi ICA Stormarknad i Haninge där 5 chefer har 

deltagit varav 2 av dessa blev utvärderade av sina anställda.  
På ICA AB:s huvudkontor i Solna utfördes testet av en chef som blev utvärderad av 3            
anställda. 

 

2.4. Intervjuer 
Intervjuerna har lagts upp på ett sådant sätt att det förs en aktiv diskussion mellan 
intervjupersonen och författarna. I intervjuerna användes en mindre frågemall som grund för 
en diskussion. De öppet formulerade frågorna gav författarna och intervjupersonen en 
möjlighet att i en lugn miljö sitta och diskutera omkring ämnet.  
Eftersom testet kommer att svara på vilken ledarstil respondenterna har, ville vi även få svar 
på följanden områden: 

• Hur företagsstrukturen ser ut 
• Hur beslutprocessen ser ut 
• Vilken vikt som läggs vid ledarskapsutveckling 
• Motivationsfaktorer � Hur personal och chefer motiveras i sitt arbete 
• Rådande maktstruktur 

Intervjupersonerna är Asteris Sidiropoulos som ansvarar för personalen hos Masoutis i 
Grekland samt Torbjörn Segrell som är ansvarig för ledarskaputveckling hos ICA Sverige 
AB.  
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2.5. Reliabilitet och validitet 
Med begreppet reliabilitet menas att forskningsresultaten ska vara tillförlitliga. De metoder 
och det syfte som använts i en undersökning skall leda fram till samma resultat om 
undersökningen görs om vid annat tillfälle16. Detta tror författarna kan vara svårt med tanke 
på de stora förändringar som sker på världsmarknaden då gränser öppnas upp och ett större 
flöde av människor och kunskap skapas.  
Validitet innebär att man verkligen har undersökt det man ville undersöka och ingenting 
annat.17 En faktor som ökar validiteten i vår undersökning är det faktum att både chefer och 
anställda deltar i testet och där de anställdas uppgift inte är att bilda en uppfattning om sig 
själva utan ge oss en uppfattning om hur de ser på sin närmsta chefs ledarskap. Även öppna 
och ingående intervjuer samt en grundlig genomgång av befintliga teorier tror vi också är 
validitetsförhöjande.  
 

2.6. Datainsamling 
Informationen som författarna har valt att använda sig utav för att utföra undersökningar 
baseras sig dels på primärdata och dels på sekundärdata. Primärdata består av den 
informationen som erhållits genom de intervjuer samt enkätundersökningar gjorts. En nackdel 
med att göra enkätundersökningar är att svarsfrekvensen måste vara hög för att få en så rättvis 
och objektiv bild som möjligt av situationen. I detta fall används som nämnts tidigare ett 
speciellt test framtaget som torde ge en hög reliabilitet.  
Sekundärdata består av den information som någon annan har skrivit, det vill säga det 
material som författarna kommit över genom att läsa litteratur som berör ämnena ledarskap 
och kultur, studerat artiklar, rapporter, forskning med mera.  

                                                
16 Thurén Torsten 1997, Vetenskapsteori för nybörjare, s.22 
17 Thurén Torsten 1997, Vetenskapsteori för nybörjare, s.22 
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3. TEORI 
I detta kapitel kommer författarna att redogöra för teorierna arbetet utgår ifrån, som sedan 
kommer att ligga till grund för behandling av empiri och analys av insamlad data. 
 

3.1. Definitioner 
Ledarskap 
Ledarskapet kan förklaras och förstås utifrån nedanstående modell. Ledarskap utgörs av 
samverkan och interaktion mellan tre element. De tre elementen är ledare, underordnade och 
situationen. En interaktion och ett samspel mellan dessa tre komponenter sker kontinuerligt. 
En ledare bör vara uppmärksam och vaksam på denna interaktion för att kunna skapa en 
framgångsrik organisation eller motsvarande.  
Varje komponent är unik i den bemärkelsen att de var för sig har en mängd olika variabler 
som kan påverka hela ledarskapsprocessen. Det är av den anledningen viktigt att förstå de inre 
och yttre faktorer som påverkar dessa komponenter.   
 
 
 

 
 
 
Begreppet ledarskap kan definieras på många olika sätt, i denna undersökning används denna: 
 
 
�Leadership is the process of influencing an organized group towards accomplishing its 
goals� 18 
Översatt till svenska betyder det att ledarskap är processen i vilken en organiserad grupp 
påverkas mot uppfyllandet av dess mål.  
 
 
Makt 
Det finns många sätt att definiera makt, enligt House (1984) innebär makt, kapaciteten att 
producera effekt på andra. Enligt Bass (1990) är potentialen att påverka andra19. 

                                                
18  Leadership, 4th Edition, Hughes, Ginnett, Curphy, s. 8 
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3.2. Organisationsdesign20 
Utöver den klassificering som sker av företag på grund av komplexitet, formalisering och 
centralisering, kan även organisationer klassificeras enligt sju olika organisationsdesigner. 
Organisationsdesign kan enklast analyseras genom följande frågor: 

• Hur vill jag dela upp arbetet? 
• Hur vill jag att de olika avdelningarna koordinerar sitt arbete? 

De tre vanligaste formerna av organisationsdesign är funktionalitet, produkt och 
matrisorganisationer. 
 
� Funktionalitet  
I denna design struktureras organisationen runt vissa viktiga och repetitiva funktioner. 
Fördelarna med denna design inkluderar effektivt bruk av resurser, hög färdighetsutveckling 
och en god koordination inom de olika funktionella avdelningarna. Nackdelarna blir dock en 
dålig koordination mellan de olika avdelningarna, långsam respons på förändringar samt att 
beslutsfattande fastnar i toppen av hierarkin. 
 

 
� Produkt 
I denna organisationsdesign skapas de olika avdelningarna till att definiera de olika tjänster 
eller produkter som erbjuds till kunderna. Produktdesignen överbygger vissa av de nackdelar 
som funktionalitetsdesignen innefattar då produktorganisationen har bättre koordination 
mellan de olika blocken samt ökad kontroll över de olika produkterna och tjänsterna. 
Nackdelen inkluderar dock sämre spetskompetens och en sämre koordination mellan de olika 
produktgrupperna. 
 

                                                                                                                                                   
19 Leadership, 4th Edition, Hughes, Ginnett, Curphy s. 113 
20 Leadership, 4th Edition, Hughes, Ginnett, Curphy s. 330 
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� Matris 
Denna design är en kombination av produkt- och funktionalitetsdesignen. 
I matrisdesign så finns det en produkt manager för varje produkt och dennes huvuduppgift blir 
att erhålla de nödvändiga resurserna som krävs. Fördelen med matrisdesignen är effektivt 
utnyttjande av de mänskliga resurserna. Nackdelen ligger i att varje anställd arbetar för två 
chefer, vilket kan leda till förvirring och frustration.  
 

 
 
Lateralt oberoende 
Graden av lateralt oberoende inom en organisation har också en viss påverkan på ledarens och 
följeslagarnas beteende. Det laterala oberoendet berör den grad av koordination och 
synkronisering som krävs mellan organisationers olika enheter för att uppfylla de uppsatta 
målen för organisationen. Det laterala oberoendet representerar till vilken grad ledarens 
arbetsgrupp påverkas av andra enheters arbete inom organisationen. Desto högre lateralt 
oberoende som finns i gruppen, desto mer tid spenderar ledaren att bygga och upprätthålla 
kontakter med andra grupper i organisationen. 
 
 
 
 

President 

Chemicals Fuels Lubricants / waxes 

Finishing 

Supply 

Manufacturing 

Marketing 

Finishing 

Supply 

Manufacturing 

Marketing 

Finishing 

Supply 

Mannufacturing 

Marketing 



Ledarskapsstilar 
� En studie över skillnader i ledarskapsstilar mellan Sverige och Grekland 

 

 17

3.3. The Situational leadership model21 
The Situational Leadership Model svarar på två viktiga ledarskapsfrågor. Ledare har olika sätt 
att bemöta och interagera med olika underordnade. Frågorna som modellen svarar på är om 
det finns något optimalt sätt för ledare att anpassa beteendet efter olika följeslagare, och om 
det finns, vilka faktorer ska i så fall ledaren basera sitt beteende på?  
Följeslagarens värderingar eller intelligens? 
 
Ledarens beteende: Modellen har förändrats över tid men har två stycken 
ledarskapsbeteendekategorier. Den första är task behaviors där ledaren berättar och talar om 
för de underordnade vad de ska göra, hur de ska göra det, när och vem som ska göra det. Den 
andra kategorin är relationship behaviors, där det handlar om hur mycket ledaren engagerar 
sig i kommunikationen med de underordnade. Till exempel hur mycket denne lyssnar, 
uppmuntrar, förklarar och ger stöd etc.  
 
När man har studerat dessa två kategorier av beteende har man kommit fram till att det ofta är 
situationen som är avgörande för hur pass effektiva och framgångsrika dessa olika beteenden 
är. Paul Herseys situational leadership model beskriver dessa två kategorier av beteende i 
förhållande till varandra. De fyra olika kombinationerna som finns är beroende av vad 
situationen kräver.  
 
Dessa fyra kombinationer i Herseys modell skulle vara effektivare om de kopplades samman 
med underordnades inställning till att utföra viss uppgift och dennes möjlighet att lyckas med 
en uppgift. Sambandet mellan dessa kan lättast skådas i modellen nedan: 
 

 
 Figur 1: The Situational Leadership Model 

                                                
21 Leadership, 4th Edition, Hughes, Ginnett, Curphy s. 364-369 
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Ledaren måste för att dra nytta av denna modell, bedöma och avgöra underordnades 
inställning till arbete och dennes villighetsnivå, R1-R4 (S1-S4), och sedan utifrån det se 
vilken typ av beteende som ska anammas för att lyckas på bästa sätt. Modellen hjälper ledaren 
att välja ett lämpligt beteende efter underordnades sätt att vara.  
Situational leadership theory menar att ledarens beteende är flexibelt och att den ledaren som 
anpassar sitt beteende efter den underordnades mognad, inställning till arbetet samt 
situationen lyckas bäst. Just denna flexibilitet och anpassningsbarhet kallas för ledarens 
effektivitetsgrad.   
 
De olika ledarstilarna i modellen kan förklaras i förhållande till hur kombinationen av hur 
uppgifts- och relationsorienteringen ser ut.  
S1 (R1) betyder att chefen får tala om och beskrivande förklara hur en uppgift ska utföras och 
har lägre prioritet för relationen och individuella behov. Ledaren är hög uppgiftsorienterad 
men har låg personorientering. Detta beteende passar bäst då en underordnad har lägre 
motivation eller om denne inte är insatt i hur arbetet skall gå till. Utmärkande för S1 är att 
ledarna är mer auktoritära med tendens att gå in och styra över de anställdas arbetssätt och ge 
order.  
S2 (R2) betyder att chefen både är uppgifts- och relationsorienterad. Chefen ser till att 
arbetsstrukturen ska ge mening för arbetet men även tillfredställa medarbetarna och anställdas 
behov. Detta ledarskapssätt är bra att använda på de medarbetare som är villiga och 
motiverade att utföra en uppgift men inte kan. Här försöker ledare att förklarar sina beslut och 
ger därmed sina medarbetare möjlighet att ställa frågor.  
S3 (R3) utgår från att chefen är relationsorienterad men har låg uppgiftsorientering, och detta 
utmynnar i att chefen deltar i arbetet i högre utsträckning. Ledaren lägger mycket vikt på att 
skapa goda relationer till sina medarbetare och tillfredställa deras behov. Arbetsuppgiften 
kommer då i andra hand eftersom det här saknas motivation men inte kompetens. Här är 
ledaren mer delaktig genom att dela med sig av sina förslag och skapa en bra kommunikation 
för att öka motivationen.   
S4 (R4) slutligen bygger på att de underordnade är motiverade och vet vad de skall göra, och 
det resulterar i att chefens beteende blir av den delegerande kalibern. Eftersom medarbetarna 
är kompetenta och motiverade för att utföra sin uppgift har ledaren i denna kategori låg 
person- och uppgiftsorientering. 

 
 

3.4. Klassificering av den sociala makten22 
French och Raven identifierade fem maktkällor i vilka det finns potential att influera andra. 
Den första är funktionen av själva ledaren, den andra är relationen mellan ledare och 
följeslagare, den tredje är relationen mellan ledaren och situationen, den fjärde är hur själva 
situationen ser ut och den sista en funktion av ledaren, följeslagarna och situationen. Om man 
förstår innebörden av dessa maktkällor kan man som ledare förutsäga effekterna av olika 
influeringsförsök. Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av French och Ravens fem 
maktkällor. 
 
Expertmakt - Kunskap är makt, med stort kunnande har man expertmakt. Med stor kunskap 
inom sitt arbetsområde har man goda möjligheter att influera de man arbetar med. Om andra 
vet att en person har kunskap inom sitt område kommer den personens åsikter om ämnet 
                                                
22 Leadership, 4th Edition, Hughes, Ginnett, Curphy s. 114-120 
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respekteras och förmodligen kommer de �mindre vetande� sluta sig kring expertens idéer. En 
nytillsatt ledare på en ny arbetsplats har ofta mindre kunskap om hur arbetet ska utföras än de 
underordnade som varit på arbetsplatsen en längre tid. I denna situation har de underordnade 
goda möjligheter att med sin expertmakt påverka sin nya ledare att agera i den riktning de vill, 
till exempel att köpa in nya maskiner eller anställa ny personal. Det kanske bästa rådet till en 
ledare i en sådan sits är att fråga många frågor samt att utbilda sig i ämnet för att minska 
kunskapsklyftan till underordnade och såklart få bättre förståelse för sitt eget arbete. Så länge 
underordnade har större kunskap än sin ledare kommer det vara svårt för ledaren att driva 
igenom beslut och influera anställda genom att bara bruka expertmakt. 
 
Referensmakt - Handlar om makten som utgår ifrån relationen mellan ledaren och 
efterföljarna. När människor ser upp till sin ledare så har denne referent power. Exempel på 
referent power är när en grupp studenter tar till sig råd eller önskemål från en lärare på ett 
positivt sätt. De vill gärna använda dessa råd och uppfylla lärarens önskemål.  
Samtidigt kan det finnas en annan lärare som inte är omtyckt av gruppen. Dennes råd och 
önskemål kommer att förbises. Referent power utövas från både ledarnas och efterföljarnas 
sida.  
 
Legitim makt - Utgår från personens roll i organisationen. Vissa människor får saker gjorda i 
organisationen för att de har makten och befogenheten att göra det. En chef kan dela ut olika 
projekt som skall genomföras, en tränare bestämmer vilka som får spela osv.  
Legitim makt och ledarskap är inte samma sak. Att inneha en hög position och att vara ledare 
är inte synonymt.  
 
Belöningsmakt - Belöningsmakt handla om möjligheten att påverka andra genom att man har 
kontroll över löneförhöjningar, bonusar, befordringar och dylikt som är eftertraktat bland 
följeslagarna. Det kan även vara sånt som att man har befogenhet att fördela nya datorer, 
kontor och parkeringsplatser. Detta kan vara ett effektivt sätt att påverka beteendet hos andra. 
Vid utövandet av belöningsmakt är det viktigt att man känner till vilka belöningar som finns 
tillgängliga, hur de värderas hos underordnade samt att utarbeta en klar policy för hur de ska 
arbeta för att tilldelas dessa. Om man har en klar bild av detta så har man god möjlighet att 
påverka andra genom denna maktform. 
 
Tvingande makt - Tvingande makt är motsatsen till belöningsmakt, detta är möjligheten att 
påverka andras beteende genom att man har makten att straffa dem. Det kan till exempel vara 
att sparka någon eller att sänka lönen. Det vanligaste uttrycket av denna maktform ar att man 
som anställd får en rejäl utskällning av en överordnad, på lång sikt leder ofta detta till ett 
dåligt förhållande mellan över- och underordnad och måste anses som en dålig form av 
ledarskap. Även vanliga anställda på ett företag har möjlighet att utöva tvingande makt, detta 
tar sig ofta form av att de arbetar medvetet långsamt eller helt enkelt går i strejk för att få sin 
vilja igenom. 
 

3.5. Herzbergs tvåfaktorsteori23 
Tvåfaktorsteorin handlar om att det finns olika faktorer som tillsammans leder fram till 
missnöje respektive arbetsglädje hos individen ifråga och som i slutändan medför motivation 
eller inte. Den första typen kallas för hygienfaktorer och är enligt honom otillfredsställande 
och den andra typen är motiverande faktorer, psykologiska faktorer som är tillfredställande 
                                                
23 Leadership, 4th Edition, Hughes, Ginnett, Curphy, s. 251-253 
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för individen. Hygienfaktorerna är de som leder till missnöje med personalens situation, några 
exempel på hygienfaktorer kan vara: arbetsförhållandena, lön och medarbetarna. 
Motivationsfaktorerna är de som istället skapar tillfredsställelse hos individen, faktorer såsom 
igenkännande, ansvar och arbetet i sig själv.  
 
Det som tvåfaktorsteorin pekar på är att det inte spelar någon roll om lönen stiger eller om 
man får bättre arbetskamrater etc. Detta kommer inte leda till att man blir mer tillfredsställd 
med sin arbetssituation, detta leder bara till att man inte känner missnöje. Denna teori kan 
vara bra för ledare att känna till så de inte tror att tillfredsställelsen ökar inom ett företag 
genom att bara öka lönen för de anställda. De måste se till att själva arbetet som utförs skapar 
en känsla av tillfredsställelse. Enligt denna teori skulle det alltså vara svårt att få personer som 
har arbeten likt löpande bandprincipen att känna en ökad tillfredsställelse om de inte fick byta 
uppgift helt och hållet. 
 
Tabell över faktorer i Tvåfaktorsteorin 
Hygienfaktorer   Motivationsfaktorer 
Övervakning   Prestation 
Arbetsförhållanden  Erkännande 
Medarbetare   Själva arbetet 
Lön   Ansvar 
Policys/procedurer  Avancemang och utveckling 
Jobbsäkerhet   
 
 

3.6. The Path-goal Theory24 
Denna teori handlar om de förväntningar som människor har och hur de bedömer insats i 
förhållande till resultatet. Denna teori kan användas för att förutspå vilka uppgifter människor 
väljer att lägga sin energi på, utav ett begränsat antal uppgifter. 
 
Leader Behavior: Det finns fyra typer av beteenden som ledare kan ha enlig Path-goal 
Teorin. Denna teori menar att ledare kan använda olika typer av beteenden mot olika 
underordnade, men även olika typer av beteende med en och samma underordnad men då i 
olika situationer. Beroende på de underordnade och situationen kan olika typer av 
ledarbeteende påverka den underordnades inställning och motivation till att uppnå målet.  
De fyra olika ledarbeteenden inom Path-Goal teorin är: 

• Directive leadership, detta innebär att ledaren talar om vad som ska göras, när de ska 
göras och hur det ska göras. Detta ledarbeteende betyder också att ledaren ska etablera 
normer.  

• Supportive leadership, innebär ett beteende där ledaren på ett vänligt och artigt sätt 
interagerar med underordnade och bryr sig om dessas välmående och individuella 
behov.  

• Participative leadership, dessa ledare tenderar att dela de arbetsproblem som finns med 
underordnade, ber om deras åsikter och rekommendationer och tar hänsyn till dessa i 
beslutsprocessen. 

• Achievement-oriented leadership, dessa ledare kan beskrivas som både krävande och 
stödjande i deras sätt att interagera med underordnade.   

 

                                                
24 Leadership, 4th Edition, Hughes, Ginnett, Curphy, s. 376-382 
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The Followers: Path-goal teorin innehåller två olika grupper av variabler gällande 
underordnade. Den första handlar om den underordnades belåtenhet och tillfredställelse. 
Ledarens beteende ses som acceptabelt till den grad där de underordnade kan se att deras egna 
behov blir tillfredställda, eller att ledarens beteende ses som en källa till att den underordnade 
ska bli belåten. Det betyder att så länge de underordnade anser att ledarens beteende kan öka 
deras egen grad av tillfredsställelse kommer de att stödja ledaren.  
  
Den andra variabeln gällande underordnade är deras syn på den egna kapaciteten. Den 
underordnades syn på den egna förmågan kan påverka effekten av ledarens beteende. En 
underordnad som tror väldigt mycket på sig själv och håller sig själv väldigt högt är inte lika 
inställd på att ta direktiv från en kontrollerande ledare, jämför med en ledare som är mer 
deltagande i sitt sätt att leda.  
 
The situation: Tre faktorer inom situationen som kan påverka ledarbeteendets effekt på 
underordnades attityder och beteende. Dessa faktorer handlar om uppgiften, det formella 
bestämmande systemet och den primära arbetsgruppen. Dessa tre faktorer kan tjäna som en 
oberoende motivationsfaktor, beteende begränsning av underordnade eller som en belöning. 
 
Path-Goal teorin framhåller att ledare först ska bedöma situationen och utefter det välja ett 
lämpligt beteende som passar till situationen. Ledare kan med rätt beteende öka 
underordnades förväntningar gällande insats i förhållande till resultat och resultat i 
förhållande till belöningar. Ökar man de underordnades förväntningar kommer det att öka 
deras insatsnivåer och belöningar, vilket i sin tur kommer att öka de underordnades belåtenhet 
och resultatnivå samt deras acceptans av ledaren. 
 
 

3.7. Agent teorin (Corporate Governance)25 
 
Denna teori ser på organisationens styrnings- och kontrollproblem utifrån ägarnas, 
investerarnas och externa intressenters perspektiv. Agentteorin fokuserar mest på relationen 
mellan ägarna så kallade principaler och chefer så kallade agenter. Benämningen agenter vill 
påpeka att agenterna skall handla och agera utifrån principalernas intresse och inte sina egna. 
Detta kan ge upphov till agentproblemet, risken som råder för att agenterna skall tjäna sina 
egna intressen istället för ägarens.  
Agentteorin syftar till att kontrollera agenternas eget initiativtagande för att på så sätt säkra att 
principalernas intresse är skyddande.  
Detta problem kan dock lösas med hjälp av kontrakt där det ses till att agenternas intressen 
inte hamnar i konflikt med principalernas. Dessa kontrakt innehåller riktlinjer, åtgärder och 
utlovande belöningar till agenterna så att agenterna först och främst skall uppfylla kontraktets 
villkor. Naturligtvis gynnar dessa belöningar principalernas intressen. På så sätt skapas det en 
eftersträvan hos agenterna att uppfylla dessa krav och mål, detta leder också till att ha kontroll 
över agenterna och att dessa sköter sina uppgifter. 
Detta underlättar även för principalerna då de inte själva kan vara närvarande och sköta sin 
verksamhet. De kontrakterade agenterna ser till att handla i principalernas vägnar. Det dyker 
dock upp ett dilemma då agentteorin förutsätter att man inte alltid kan lita på att agenterna 
håller sig fullständigt till kontrakten och därmed kan smita ifrån sina uppgifter.   

                                                
25 Mary Jo Hatch, 2002, �Organisationsteori- moderna, symboliska och postmoderna perspektiv�, s. 366-368 
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I detta seende är det viktigt med hur pass mycket information principalerna har tillgång till. 
Fullständig information gör det möjligt för principalerna att kontrollera om kontrakten 
uppfylls eller ej. I detta fall kan man få informationen ur direkt observationen men detta tar 
alldeles för mycket tid, så pass mycket att principalerna lika gärna kan sköta organisationen. 
Ofullständig information gör det möjligt för agenterna att bli upptäckta men kan även klara 
sig undan. Här finns det också en risk att principalerna kan bli utnyttjande. 
 
Valet mellan beteende- och resultatstyrning blir en kostnadsfråga för att samla in all 
information som krävs för att eliminera riskerna. Beteende styrning går ut på att antingen 
skapa ytterligare en ledningsnivå som ansvarar för övervakningen eller utveckla 
informationssystemet som till exempel budgetering mm. Problemet här är kostnaden speciellt 
om denna teknik inte är rutinerad i organisationen. Fler ledningsnivåer innebär dessutom 
större risk att agenterna inte sköter sig. 
Till skillnad från beteendestyrning är resultatstyrning billigare, om det är lätt att mäta output (t 
ex antalet iväg skickade enheter). Men det blir kostsammare om outputen är invecklad (t ex 
om kvantitet är lika viktigt som moral och kvalité).  
 
En balans mellan framgång och misslyckande måste skapas och det är oftast ägarna som tar 
den risken eftersom de har mest att vinna/förlora vid vinst/konkurs. Då resultatstyrning är 
kopplad till resultat och belöningar, tar även agenterna en del av dessa risker. Även de 
oförutsedda händelser som till exempel ändrade statliga regler, en maskin som går sönder, 
dåligt väder etc. är kopplade till resultatet och därmed till agenterna. Då ansvaret för 
agenterna blir större kan dessa begära större premier eftersom de delar risktagandet.  
Enligt Eisenhardt kan det användas olika strategier. Den första är att skapa enkla och 
rutinmässiga uppgifter så att det blir lättare att observera. Det andra sättet är att öka 
komplexiteten och intresset i arbetsuppgifterna samt investera i informationssystem, t ex extra 
chefsnivåer. Genom detta kan man få kunskap om beteenden och därmed möjligheten att 
belöna dessa. Den tredje formen är att öka komplexiteten och intresset i arbetsuppgifterna 
men förenkla utvärderingssystemet (t ex vinst, avkastning). 
 
 

3.8. Teoretisk referensram 
Syftet är att belysa grundläggande skillnader i ledarskap mellan Sverige och Grekland. De 
viktigaste teorierna som kommer leda författarna till att uppfylla rapportens syfte är de som 
beskrivs nedan. Resterande teorier används endast som komplement i denna rapport men som 
ändå bidrar till att besvara rapportens syfte, de nämns dock inte i den teoretiska 
referensramen.  
 
Steg ett i den teoretiska referensramen är att använda Hersey och Blanchards 
ledarskapsmodell, The Situational Leadership Model. Detta för att få klarhet i vilken typ av 
ledarskap som vanligast bland ledare i respektive land.  
 
Vidare används French och Ravens klassificering av den sociala makten. Genom de fem 
maktdimensionerna kan författarna analysera vilken maktstruktur som råder inom företagen 
och på ett bra sätt tolka och förstå den hierarki som finns och varför den finns. En dylik analys 
kan vara grundläggande vid exempelvis för företag som kan tänka sig att etablera sig i 
Grekland. 
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Motivation som nämndes i problemformuleringen är en viktig faktor och därför har 
författarna valt att ha med Herzbergs tvåfaktorsteori. Denna innebär att det finns faktorer som 
tillsammans leder fram till arbetsglädje eller missnöje hos en individ och som i slutändan 
antingen bidrar till ökad motivation eller inte. Beroende på företag och situation i respektive 
land finns det olika faktorer som spelar in olika mycket vilket gör denna teori väsentlig att 
belysa i denna studie. 
 
Organisationsdesignsteorin kommer att belysa de skillnader som finns i respektive land samt 
visa hur dessa delar påverkas av varandra. Delar som maktutövning, ledarstil, motivation, 
tillfredställelse osv. Dessa teorier kommer att visa de likheter och olikheter som finns mellan 
länderna samt möjligtvis påvisa samband dessa emellan.  
 
 
 
 

 
Figur 3.8 Egen modell över tillvägagångssättet 
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4. EMPIRI 
Empirisk data bygger på observationer som gjorts ute i verkligheten. I detta kapitel kommer 
författarna att redogöra för de empiriska data som de samlat ihop i form av enkättester och 
intervjuer. 
 

4.1. Företagsbakgrund 

4.1.1. ICA Sverige AB26 
ICA AB startade sin verksamhet i Västerås 1917 då Hakon Swenson bildade inköpscentralen 
Hakonbolaget vars syfte var att skapa möjlighet för enskilda handlare att gå ihop och göra 
gemensamma inköp, butiksetableringar samt gemensam marknadsföring.  
ICA koncernen är idag ett av nordens ledande detaljhandelsföretag med cirka 2300 egna 
handlarägda butiker i Sverige och Norge och omsatte under 2005 cirka 71663 miljoner 
kronor.  
Det har nämnts tidigare att författarna har valt att begränsa sig till ICA Sverige AB som är 
huvudleverantör till ICA-handlarna som äger och driver sina butiker som egna företagare. I 
Sverige finns det fyra förgreningar av butiksverksamhet: ICA Nära, ICA Kvantum, ICA-
Supermarket och ICA Maxi och som tidigare nämnts vi har valt att begränsa oss till den 
sistnämnda samt ICA Sverige AB:s huvudkontor.  
 

 
 
 

4.1.2. ICA Maxi Stormarknad27 
Maxi ICA Stormarknad erbjuder kunderna allt inom livsmedel på ett ställe till bra priser. 
Förutom det breda livsmedelssortimentet finns även kläder, böcker, sportartiklar, husgeråd 
samt allt för trädgården. Som hos alla butiker inom ICA koncernen jobbar man utifrån de 
gemensamma mål som ICA koncernen satt upp med blandat annat konsumenten i fokus och 
kvalitetssäkrade produkter. Det finns även etiska riktlinjer uppsatta samt beskrivningar 
huruvida man ansvarar för miljö och hälsa i samhället. Genom att ha ett brett och varierat 
utbud av ekologiska produkter vill det påvisas att man värnar om miljö och natur.  
                                                
26 http://www.ica.se 
27 http://www.ica.se 
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4.1.3. Masoutis28 
År 1976 startade entreprenören Mr. Diamantis Masoutis en livsmedelsbutik i Thessaloniki 
som blev den första byggstenen i det livsmedelsimperium som finns i norra Grekland idag. 
Idag omsätter Masoutis livsmedelskedja cirka 460 miljoner EURO, har 3689 anställda och 
består av 152 livsmedelsbutiker samt 16 grossistbutiker benägna i de största städerna i norra 
Grekland för att skapa en så perfekt och service inriktad verksamhet som möjligt för sina 
kunder.  
Masoutis kedjans mål grundar sig i den taktik de valt att försöka bibehålla det goda ledarskap 
som råder inom organisationen som de anser ligger till grund för de stora framgångar 
företaget skördat. Andra viktiga faktorer som Masoutis kedjan lägger fokus på är kundservice, 
kvalitet på sina produkter, förespråka och marknadsföra inhemska produkter samt erbjuda 
sina anställda bästa tänkbara arbetsförhållanden.  

 
 

                                                
28 http://www.masoutis.gr/ 
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4.2. Enkätundersökning bland anställda inom ICA Sverige AB 
Nedan redovisas endast respondenternas resultat. Författarna har valt att redovisa 
respodenterna högsta poäng som de har fått i testet. Respondenterna kan max få 12 poäng som 
kan fördelas i respektive ledarstil S1-S4.  
De tillfrågande har önskat sig att vara anonyma och inte heller avslöja den chefsposition de 
innehar, därför har författarna numrerat dessa med Chef A, B, C osv.  
 
Matris för en chef A och 3 anställda inom ICA Sverige AB 
 

 
 
A: Chef, Effektivitetsgrad : 8 
B: Anställd 1, Effektivitetsgrad : 11 
C: Anställd 2, Effektivitetsgrad : 8 
D: Anställd 3, Effektivitetsgrad: 3 
 
 

4.3. Intervju med Torbjörn Segrell, ansvarig för ledarskaps- 
och företagsutveckling hos ICA Sverige AB 

Torbjörn Segrell är ansvarig för ledarskapsutveckling hos ICA och tillsammans med sina 
medarbetare arbetar de heltid med allt som rör ledarskaps- och företagsutveckling. Innan 
Torbjörn började jobba för ICA var han officer inom militären. 
 
Diskussionsfrågorna skickades till Torbjörn i förväg i underlättande och förberedande syfte då 
hans tid var tämligen begränsad. Under intervjun, som höll på i ca 1,5 timma var Torbjörn 
väldigt engagerad i att besvara alla frågor.  
I början av intervjun ställdes frågan om hur Torbjörn tror att de anställda svarar i enkäterna? 
Är de ärliga eller blir de påverkade eftersom de skall utvärdera sin chef?  
Han tror starkt på att de är ärliga och påpekar att de är vana med att arbeta och genomföra 
olika tester och utvärderingar.  
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I frågan om hur företagsstrukturen ser ut för ICA Sverige AB och om han kunde förse 
författarna med en skiss svarade Torbjörn: �Vi är en relativ platt organisation, med tanke 
framför allt på storleken samt de parterna som är inblandade i organisationen.� ICA ägs av 
många som tillsammans äger eller samarbetar med andra osv. Det är klart att det finns en del 
avdelningar, jag har tyvärr inte någon skiss att förse er med och ni kan inte heller få någon 
från vår hemsida. Men om vi säger så att från vår VD, Kenneth till längst ner i hierarkin finns 
endast 4-5 nivåer. För själva ICA AB finns det till exempel avdelning för detaljhandeln, 
marknad, varuförsäljning, finans etc. men de är inte så många heller. Exempelvis är 
varuförsäljning uppdelad i områden som analys och inköp, de ser allt från att gurkan växer till 
att den finns i butiken. 
Även i butikerna kan det skilja sig, en liten butik har sin handlare och personal, är det en stor 
butik kan det finnas avdelningschefer, säljledare, en ledningsgrupp, etc. Men vi är en ganska 
komplex organisation eftersom vi är så stora och ägs av många andra. Trots att det låter 
komplext och invecklat så är vi en relativ platt organisation.�  
 
Vidare i frågan om hur beslut fattas svarade Torbjörn: �Beslutsprocessen är decentraliserad.� 
Men här måste vi skilja två saker, det är olika mellan butiker och kontoret. Eftersom många 
av våra butiker är franchisebutiker, är det butiken själv som bestämmer vad de vill ha för 
styre. Om det är exempelvis tio butiker som efterfrågar en produkt, ser vi till att vi skaffar det 
och på så sätt pressa ner priserna. Inköpsavdelningen på kontoret ser till att skaffa fram detta.  
Inom ICA Sverige AB sätts det naturligtvist mål mellan styrelsen och koncernen. Vi vet inte 
vad som sägs i dessa sammanträden men vi får riktningar utav koncernen om vilka målen är. 
Utifrån det ser varje avdelning till att detta skall uppnås. Men koncernen bestämmer inte på 
vilket sätt detta skall uppnås, avdelningen skall själv sköta detta. Det är så jag uppfattar det.�.  
 
Författaren frågade vidare om vilken sorts maktutövning som förekommer för att få sina 
anställda att prestera och förklarade French och Ravens sätt att klassificera makt eftersom 
Torbjörn inte hört talas om dessa.  
�Jag har inte jobbat med just denna teori med jag förstår vad du menar med expert, legitim 
makt etc. Jag tror att den makten som oftast tilltas i kontor bygger på den erfarenheten chefen 
har, alltså referensmakt som ni kallar det. Vi tycker det är viktigt med erfarenhet, men 
expertis och kunskap är också viktigt. Tvångsmakt kan förekomma i sällsynta fall men det är 
inte något som vi står för hos ICA. Vi tycker inte att det går att få en person att prestera bra 
genom att tvinga denne.� 
 
Nästa fråga rörde personalen och hur de motiveras för att prestera bäst. Då kom Torbjörn med 
en modell som förklarar hur ICA jobbar med att få sin personal tillfredställd och nöjd på sitt 
arbete.  
�Vi har följande syn på detta och vi försöker fokusera på följande: Lönsamhet i ett företag 
som innefattar och påverkar faktorer som bland annat hälsa, lust, motivation, 
arbetstillfredställelse etc. är ett resultat av självgående och effektivitet.� 
SJÄLVGÅENDE * EFFEKTIVT = LÖNSAMHET. Med självgående menas helt enkelt 
hur pass självgående medarbetarna är som tillsammans skapar effektivitet. Under självgående 
finns det villkor för prestation som kännetecknas utav: 

• Vill � som är olika incitament, problemet här är att det jag vill kan variera eller 
uppfattas olika av andra.  

• Vet � här är det informationen som man förser varandra med, helt enkelt hur pass 
mycket man vet för uppgiften. Här är det också samma problem, att saker och ting 
upplevs olika från person till person och man måste därför ha det i åtanke.  
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• Kan � detta handlar helt enkelt om den kompetens medarbetarna besitter.  
• Får � befogenheter. 
• Bör � ansvar man har. 

 
Via arbetssituationen kan man mäta hur pass mycket dessa villkor tillfredställs. Låt oss säga 
att från 1-5 får man en femma betyder att man är väldigt självgående, alla vet vad som skall 
göras osv. som tillsammans ökar effektiviteten. Om arbetssituation är tillfredställd skapas det 
lönsamhet som även påverkar de delar den rör sig inom så som hälsa osv. Kommunikation är 
här viktigt. Chefen får se till att prata med medarbetarna, ha koll på de delarna, se vart det 
brister, se hur individer uppfattar informationen osv. Vi har med andra ord inga speciella 
modeller förutom detta.  
Inga speciella bonusar som skall förknippas med bra prestation eller ökande motivation. Visst 
förekommer bonusar kanske på högre positioner, med då är det i form av pengar. Vi försöker 
skapa tillfredställelse på arbetsplatsen igenom det jag nyss förklarat. Vi är inte ett högavlönat 
företag. Jag kan inte tala för butikerna men där tror jag att det är vanligt med olika typer av 
avtal. Visst kan cheferna ha högre lön men jag tror inte att det skiljer sig så mycket. Vi 
tillämpar en individuell lönesättning där vi tar hänsyn till erfarenhet, kunskap och marknad 
när vi sätter lön. Vid en sådan lönesättning kan det skilja sig men jag kan inte i siffror tala om 
hur allmänt det ligger. Naturligtvist har de högsta cheferna olika förmåner som t ex tjänstebil. 
En gång om året skickar vi ut enkäter för att just mäta hus pass självgående och effektiva vår 
personal är. De anställda får svara på olika frågor som vi sedan sitter och drar slutsatser från. 
Därefter sitter cheferna och talar med sina medarbetare om det nu brister någonstans eller vad 
som bör göras, förbättras osv.    
 
I frågan om det finns någon ledarskapsutbildning eller andra sätt var svaret väldigt klart. Vi 
har som ni vet ICA-skolan där vi erbjuder våra anställda en uppsjö av utbildningar inom:  

• Färskvaror, mat och inspiration  
• Driftsutbildningar  
• Ledarskap och personlig utveckling  
• Övriga områden 

 
Observera att dessa fyra omfattar i sin tur olika områden. Butikerna får köpa kurser utav oss 
för att skicka sin personal på. Ett par tusen studenter om året deltar i våra kurser, både från 
huvudkontoret och butikerna.  
Våra chefer får genomgå ett antal obligatoriska kurser i tre dagar vart annat år där de får 
bekanta sig med ledarskap, juridik, arbetsrätt osv. 
 
Hur stor tror du kompetensskillnaden är mellan medarbetarna och cheferna samt hur stor 
utbildningsskillnaden är mellan kontor respektive butik? 
�Jag tror inte att kompetensskillnaden är så stor. Alla medarbetarna ligger mer eller mindre på 
samma utbildnings- eller kunskapsnivå. Jag kan inte svara för butikerna men jag tror nästan 
alla har akademisk bakgrund.� 
 
I frågan om hur mycket medarbetarna involveras i beslutsfattandet och hur relationerna ser ut 
mellan chefer och medarbetare, svarade Torbjörn: �Vi låter våra medarbetare vara kreativa, 
det innebär att de får komma med förslag.� Det är därför det går så bra för ICA tror jag. Det är 
klart att i slutändan bestämmer chefen men man tar hänsyn till medarbetarnas åsikter. 
Angående relationen mellan dessa så är de väldigt enkla. Inga konstiga tilltal som herr eller 
liknade, det är väldigt informellt och enkelt. Som en kompisrelation ungefär, men man vet 
ändå vart gränserna går.  
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I frågan om hur han uppfattar svensk ledarskap och vad som karaktäriserar en svensk ledare, 
hade Torbjörn inte så mycket tid att säga. �En svensk ledare är snäll och framför allt noga 
med relationerna till sina medarbetare. Vi är försiktiga på både gott och ond. Vi är konsensus 
sökande. Jag tror vi skulle hamna på S3 eller S4 i er situation anpassad modell. Om vi nu blev 
utvärderade av våra anställda så skulle vi förmodligen hamna i S3. Vi är ganska demokratiska 
och lägger vikt på delegering. Vi vill inte övervaka och delegering är faktisk en förutsättning 
för att lyckas. Men sen beror det också på mognadsgraden i organisationen. Är det en ny 
organisation eller liten då kanske vill man han en chef som bestämmer och övervakar, men 
det gör inte vi. Naturligtvist förekommer en viss övervakning men endast vid krissituationer.   
 
 
 

4.4. Enkätundersöknings resultat för ICA Maxi Haninge 
Nedan redovisas endast respondenternas högsta poäng som de har fått i testet. De tillfrågande 
har önskat sig att vara anonyma och inte hellre avslöja den chefsposition de innehar, därför 
har författarna numrerat dessa med Chef A, B, C osv. 
Respondenten kan max få 12 poäng fördelade i rutorna S1-S4. Deras svar ger även möjlighet 
för ytterliggare beräkningar för att ta fram sin effektivitetsgrad och sin förmåga att anpassa sig 
i olika ledarskapssituationer. Observera att detta kan skilja sig, i matrisen nedan har chefen 
och anställd nr 2 hamnat i samma ruta med samma antal poäng (den högsta) men 
effektivitetsgraderna är olika. 
 
Matris för en chef A och 2 anställda på Maxi ICA i Haninge 
 
A1 innehar en chefsposition på Maxi ICA Stormarknad Haninge och har två anställda under 
sig. I matrisen nedan illustreras resultatet av deras enkäter. Utvärderingen av sig själv har satt 
denne på ledarstil S1 likaså sammanställningen av samtliga. Endast personalen sätter honom 
mellan S1 och S3 med högsta poäng på S1. Dennes effektivitetsgrad ligger på -7 och de 
anställdas medelvärde blir således 3.   
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A: Chef, Effektivitetsgrad : -7 
B: Anställd 1, Effektivitetsgrad : 0 
C: Anställd 2, Effektivitetsgrad : 6 
 
Matris för en chef A och 1 anställd på Maxi ICA i Haninge 
Nedan visas enkätresultaten av chef A som har en anställd under sig. Den egna utvärderingen 
satte chefen på S2 likaså dem anställde. Den dominerande S2 sidan medföljer av en 
effektivitetsgrad på 2 för chefen och 6 utav den anställde.  
 

 
 
A: Chef, Effektivitetsgrad : 2 
B: Anställd 1, Effektivitetsgrad : 6 
 
Matris för en chef A och 6 anställda på Maxi ICA i Haninge 
Chef A i Haninge har sex anställda under sig. Chefens egen utvärdering sätter denne på S3 
men sammanställningen av samtliga resultat från personalens utvärdering sätter honom på S2.  
Den höga effektivitetsgrad som chefen själv fått på 12 poäng, skiljer sig mycket av det 
medelvärde som de anstälda har utvärderat denne. Hos de anställda ligger effektivitsgradens 
medelvärde på 2.66. 
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A: Chef, Effektivitetsgrad : 12 
B: Anställd 1, Effektivitetsgrad : 9 
C: Anställd 2, Effektivitetsgrad : 1 
D: Anställd 3, Effektivitetsgrad: 6 
E: Anställd 4, Effektivitetsgrad : -3 
F: Anställd 5, Effektivitetsgrad : -2 
G: Anställd 6, Effektivitetsgrad : 5 
 
 
Tre chefer på varierande positioner i ICA Haninge. 
Här redovisas resultatet av de tre cheferna som har genomfört detta test utan att bli 
utvärderade av sina anställda. Utmärkande i detta är att samtliga tre har hamnat i S3 men 
nästan samma antal högsta poäng. Det råder däremot en skillnad på effektivitetsgraden där där 
chef 1 har fått 10 poäng medan resterande 5 poäng var. 
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A: Chef 1, Effektivitetsgrad : 10 
B: Chef 2, Effektivitetsgrad : 5 
C: Chef 3, Effektivitetsgrad : 5 
 
 

4.5. Intervju med Asteris Sidiropoulos, personalchef för hela 
Masoutis koncernen 

Asteris Sidiropoulos som idag arbetat hos Masoutis i många år har läst systemvetenskap i 
USA och är en framgångsrik affärsman i Thessaloniki. Masoutis har två huvudkontor som 
ligger 15km utanför Thessaloniki.  
 
Vilken slags maktutövning behöver tilltas när man vill få sin personal att utföra någon 
uppgift? 
Här svarade han att det var olika, men power influence som kommer från positionen chefen 
innehar är vanligast. Alla inom personalen vet och det är underförstått att om man inte utför 
en uppgift kan chefen sparka en. Detta är ännu vanligare i butikerna då både cheferna och 
personalen vet att personalen är ersättningsbar.  I extrema fall kan chefen även gå in och öppet 
hota personalen. Jag försöker att hålla en bra relation till min personal och satsa mycket på 
human relation. När jag vill få något gjort ställer personalen upp eftersom jag är hygglig mot 
dem. Jag har inte behövt att direkt eller indirekt hota min personal för att få dem att utföra en 
uppgift. Den goda relationen som vi har gör att personalen utför sitt arbete utan några 
problem, sedan vet de också att jag är chefen här. 
 
Nästa fråga var om hur man motiverar sin personal att utföra och prestera ett bra arbete eller 
om Masoutis har olika program eller bonussystem för dem?  
Asteris reaktion var ett leende med påkommande svar: Vi har inget system eller program som 
riktar sig direkt till personalen, endast till cheferna för att uppfylla företagets mål. Jag 
kommer senare att gå in på vilka sorters bonus som erbjuds för att prestera bättre.  
Men när jag lade fram ett antal föreslag som endast var riktad till personalen, speciellt till 
butikerna, lades det ner eftersom det var kostsamma. Asteris föreslog, eftersom lönen är låg 
och många som jobbar i butikerna har familjer och därmed svårare ekonomi att t ex åka på 
semester, att erbjuda olika biljetter eller någon form av checkar eller rabatter så att de 
anställda skall kunna åka på semester. Det fick jag avslag på. Ett annat förslag var att 
Masoutis skall själv bygga ett hotell där de anställda antingen gratis eller till väldigt 
förmånliga priser kunna tillbringa sin semester. Resultatet av detta hade varit en 
miljoninvestering på ett hotell som även kan ta in turister mm. Detta skulle förse Masoutis 
med långsiktiga vinster. Detta lades också ner på grund av att det kostar för mycket. Hos 
Masoutis satsar man på kortsiktiga vinster, de långsiktiga kräver tid, tålamod och få valuta för 
pengarna långt efter. Man förstår dock inte hur fördelarna av en sådan investering kommer att 
medföra framför allt motivationsmässigt inom personalen. I dagsläget är det enda vi erbjuder 
vår personal i både butiker och kontor är att följa med till ett hotell i tre dagar. Där får de delta 
i träningskurser inom framför allt service till kunderna. Allt är naturligtvist betalt plus att de 
får löneersättning. 
Varje anställd som har jobbat 15 år i vårt företag, oavsett befattning får en klocka värd 1000 
EURO (9500SEK). 
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I vårt tidigare informella möte pratade vi lite om ledarskapsutveckling, du nämnde att det inte 
finns någon avdelning som endast jobbar med detta, men finns det något överhuvudtaget 
utbildning eller liknade? 
Det finns det inget sådant, det kostar återigen för mycket pengar. Det vi chefer och managers 
erbjuds, är en 10 timmars utbildning/kurs om året om ledarskap. Hos försäljare och 
kundserviceavdelningen får de anställda eftersom de är så pass många endast 30 % av dem 
genomgå denna kurs, resten får gå nästa år. 
Vidare frågade vi hur företagsstrukturen ser ut och hur besluten tas.  
Vi är ett väldigt stort företag, apropå hur besluten tas är det enkelt. 
Företaget är uppdelat i olika avdelningar som förser Masoutis med förslag om t ex inköp, 
framtida satsningar mm. Han har dock sista ordet och tar beslutet eftersom han själv äger 
företaget. Det finns ingen styrelse som gemensamt måste ta beslut. Han är den enda ägare och 
tar beslut efter de förslag som de olika avdelningarna förser honom med. Gällande 
företagsstrukturen kommer jag att ge dig skiss över hur detta ser ut. Sammanfattningsvis sitter 
Masoutis längst upp. Hans två barn sitter under honom och som delar chefskapet över hela 
Masoutis. Vidare finns det 14 avdelningar t ex personal manager som jag ansvarar för, IT-
manager osv. Varje avdelning är också uppdelad. På min avdelning är jag chef över 16 
personer. Två sitter under mig och ytterliggare tre under oss. Dessa tre ansvarar för de tre 
avdelningar som resterade 11 personer bildar, två på fyra och en på tre. Ta en titta på 
skisserna så förstår du att det är ganska hierarkisk, men massa avdelningar och under 
avdelningar. 
 
I frågan om hur lönerna är och utbildningsnivån på kontoren och butikerna svarade Asteris: 
Det är stor skillnad på lönerna. Alla chefer under Masoutis har en lön på 5000 Euro, 
underchefer har en lön på 2500Euro, alltid före skatt. Alla dessa har akademisk bakgrund 
varav tre har pluggat utomlands som jag gjorde i USA.  Men i allmänhet på kontoren har 30 
% akademisk bakgrund och 70 % gått ut gymnasiet.  
I butiker har chefer en lön på 1500Euro och underchefer 1200Euro, här har endast 5 % 
akademisk bakgrund. De olika avdelningsansvariga i butiker och kontor har lön på 850Euro. 
Butikspersonal och resterade har en lön på 700Euro och ingen akademisk bakgrund.  
I fråga om bonus och olika motivations medel som finns för cheferna svarade Asteris. �Varje 
år utses de 15 bästa butikerna. De kriterier som avgör är butikens utseende, vinst, minst 
skadegörelse och hur snabbt varorna säljs vidare till kunden från den dagen de satts i butiken.  
Dessa 15 butikers chefer och underchefer får en dubbel lön men ingen annan i butiken, varje 
butik har ca 20 anställda.  Om buyers office har uppfyllt kraven och målen som ledningen 
sätter inom denna avdelning, får alla en dubbel lön.  Om nu hela företaget i sin helhet 
uppfyller målen och kraven som sätts, får alla chefer en bonus i form av dubbel lön. Cheferna 
erbjuds också företagsbil. 
 
Författaren hade möjligheten att träffa Asteris dagen innan utanför kontoret. Vid ett möte i 
Asteris bostad pratade de två parterna om själva testet och vidare detaljer. Asteris ville gärna 
ställa upp och förse författarna med all information som de ville ha. Tyvärr kunde han inte 
låta oss att utföra intervjuer och dela ut tester i butikerna eftersom det krävs tillstånd vilket är 
för tidskrävande. Det som är viktigt att påpeka här är Asteris intresse över testet.  
Asteris: -�Det är första gången jag ser ett sådant test. Som du vet så jobbar vi inte med sådant. 
Vi har ingen utvecklings- eller ledarskapsprogram. Vad går den ut på?�. Författaren 
förklarade tydligt vad testet går ut på. Eftersom han redan hade fått testet i förväg, hade han 
redan fyllt i ett själv. Resultatet som nedan redovisas visade att Asteris effektivitetsgrad ligger 
på 0. Han blev missnöjd och ställde frågor om vad detta innebär. Författaren försäkrade 
honom att det inte behöver vara något negativt, det är anpassnings förmåga som olika 
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situationer avgör. Det betyder inte att du inte är effektivt i ditt arbetssätt. Det kan lika gärna 
vara situationerna som till och med tvingar dig att bete dig så som resultatet visat. Asteris bad 
vidare om en tolkning av sitt resultat. När författaren berättade hur sitt resultat tolkas höll han 
med. Du har tendens att ge order och visa hur saker och ting skall skötas. Du lägger helst vikt 
på att uppgiften skall bli utförd än att sitta med dina medarbetare, diskutera kring en uppgift 
och tillsammans ta gemensamma beslut, stämmer detta? , Asteris nickade.  
Det förde oss vidare i en viktig punkt. Hur de anställda skulle uppfatta detta test, speciellt när 
de ska få utvärdera sin chef i hans närvaro.  
Asteris tycker att detta kan påverka resultatet en aning. De kommer säkert att bli 
misstänksamma, kanske tror att detta skall visas för ledningen eller helt enkelt för mig. Jag vet 
inte riktigt. Det kanske hade sett annorlunda ut om jag inte var närvarnade eller om testet hade 
utförts utanför kontoret. Jag hoppas hur som helst att de inte skall påverkas av detta och svara 
ärligt, det vore kul att se vad de tycker om mig.  
 
 

4.6. Enkätundersöknings resultat för Masoutis 
Nedan redovisas endast respondenternas högsta poäng som de har fått i testet. Respondenten 
kan max få 12 poäng fördelade i rutorna S1-S4. Deras svar ger även möjlighet för ytterliggare 
beräkningar för att ta fram sin effektivitetsgrad och sin förmåga att anpassa sig. Observera att 
detta kan skilja sig som t ex i matrisen nedan för Christos Thomas, trots att han själv och 
anställd nummer tre har hamnat på samma ruta med samma antal poäng (den högsta) är 
effektivitetsgraderna olika. 
 
Matris för Christos Thomas    
Avdelnings chef Christos Thomas är Payrollmanager på Masoutis och har tre anställda under 
sig. I matrisen nedan illustreras resultatet för Christos Thomas test och de tre anställda. 
Thomas högsta poäng hamnar på ledarstil S2 med en effektivitetsgrad på 5. 
Sammanställningen av samtliga resultat visar att hans dominerade sida ligger på S2. Endast de 
anställda sätter honom mellan S2-S4.  
Gällande effektivitetsgraden är de anställdas medelvärde på 0,67 jämfört med 5 som han själv 
har fått.  
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A: Christos Thomas, Payroll manager, Effektivitetsgrad : 5 
B: Anställd 1, Effektivitetsgrad : 3 
C: Anställd 2, Effektivitetsgrad : 0 
D: Anställd 3, Effektivitetsgrad : -1 
 
 
Matris för Petridis Lazoros 
Avdelningschef Petridis Lazoros är hiring manager på Masoutis och har fyra anställda under 
sig. I matrisen nedan illustreras resultatet Petridis Lazoros och de anställdas test. Petridis 
högsta poängs sätter honom på ledarstil S1. Sammanställning av samtliga resultat sätter 
honom fortfarande på ledarstil S1. Viktigt att påpeka i detta resultat den stora skillnaden på 
effektivitetsgraden. Här får Petridis en 2 medan de anställdas medelvärde ligger på -5.25.    
 

 
 
 
A: Petridis Lazoros, Hiring manager, Effektivitetsgrad : 2 
B: Anställd 1, Effektivitetsgrad : -3 
C: Anställd 2, Effektivitetsgrad : -9 
D: Anställd 3, Effektivitetsgrad : -1 
E: Anställd 4, Effektivitetsgrad : -8 
 
 
Matris för Asteris Sidiropoulos 
Avdelnings- och personalchef Asteris Sidiropoulos har tio anställda under sig. I matrisen 
nedan illustreras resultatet från Asteris Sidiropoulos test. Han själv har utvärderat sig och 
hamnat på S1. Sammanställningen av samtliga resultat från de anställda sätter en majoritet 
honom på S1-S2. Asteris effektivitetsgrad ligger på 0 och medelvärdet av de anställda på 3,3.   
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A: Asteris Sidiropoulos, Effektivitetsgrad : 0 
B: Anställd 1, Effektivitetsgrad : 5 
C: Anställd 2, Effektivitetsgrad : -2 
D: Anställd 3, Effektivitetsgrad : -3 
E: Anställd 4, Effektivitetsgrad : 1 
F: Anställd 5, Effektivitetsgrad : 1 
G: Anställd 6, Effektivitetsgrad : 7 
H: Anställd 7, Effektivitetsgrad : -1 
I: Anställd 8, Effektivitetsgrad: 13 
J: Anställd 9, Effektivitetsgrad : 5 
K: Anställd 10, Effektivitetsgrad : 7 
 
 
Matris för Diavolos John 
Avdelningschef Diavolos John har fyra anställda under sig. I matrisen nedan illustreras 
resultatet Diavolos John test. Diavolos hamnar i S1-kvadranten likaså sammanställningen av 
samtliga resultat. Utmärkande här är att Diavolos inte har fått en enda anställd på S3 och S4.  
En annan viktig iakttagelse är den stora skillnaden på effektivitetsgrad som Diavolos själv får 
jämfört med de anställdas medelvärde, en 7 jämfört med �0,44.  
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A: Diavolos John, Effektivitetsgrad : 7 
B: Anställd 1, Effektivitetsgrad : 3 
C: Anställd 2, Effektivitetsgrad : -5 
D: Anställd 3, Effektivitetsgrad: -3 
E: Anställd 4, Effektivitetsgrad : 0 
F: Anställd 5, Effektivitetsgrad : -7 
G: Anställd 6, Effektivitetsgrad : 6 
H: Anställd 7, Effektivitetsgrad: 0 
I: Anställd 8, Effektivitetsgrad : -1 
J: Anställd 9, Effektivitetsgrad : 3 
 
 
15 chefer på varierande positioner inom Masoutis koncernen 
Här redovisas resultatet av de 15 chefer som har genomfört detta test utan att bli utvärderade 
av sina anställda.  Av de 15 cheferna hamnar nio på S1, fyra på S2, två på S3 och ingen på S4. 
Med andra ord är den ledarstil som dominerar S1. Gällande effektivitetsgrad råder det stor 
skillnad mellan de olika poängerna som cheferna har fått, med den högsta på 7 och lägsta på �
10. 
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A: Papaprizos Stylionos, Area manager, Effektivitetsgrad : 4 
B: Karovagelis Alexios, PR manager, Effektivitetsgrad : 2 
C: Kaloutsidis Georgios, Area manager, Effektivitetsgrad : 2 
D: Sametidis Ioannis, Manager, Effektivitetsgrad : -9 
E: Kalfopoulos Aristos, Manager, Effektivitetsgrad : 9 
F: Kasamis Dimitrios, Manager, Effektivitetsgrad : -10 
G: Telekidou Despina, Manager, Effektivitetsgrad : 6 
H: Hoisakis Eleftherios, Manager, Effektivitetsgrad : 3 
I: Vaharelis Nicolas, Manager, Effektivitetsgrad : 0 
J: Riganas Gerasimus, Manager, Effektivitetsgrad : 2 
K: Geodiadis Alexopoulos, Manager, Effektivitetsgrad : 7 
L: Timinis Stavros, Manager, Effektivitetsgrad : 4 
M: Anonym inom IT, Effektivitetsgrad : 3 
N: Anonym inom finans, Effektivitetsgrad : -4 
O: Anonym inom data, Effektivitetsgrad : -1 
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5. RESULTAT OCH ANALYS 
I detta kapitel kommer rapportens teoretiska data jämföras med den insamlade empiri som 
författarna har kommit fram till. För att förenkla och göra det tydligare för läsaren har 
författarna lagt upp kapitlet på följande sätt. Rubrikerna syftar på den teori kopplingen avser 
och därför är det uppdelat i lika många avsnitt som teorierna är. 
 
 

5.1. Enkätresultat hos de grekiska och svenska cheferna 
Testet utfört på de 15 grekiska cheferna har visat att majoriteten har hamnat på ledarstil S1. 
Ett mindre antal befinner sig på S2, två personer på S3 och ingen på S4. 
En sammanställning av de cheferna som även blivit utvärderade visar att den sida som 
dominerar är S1 och en har hamnat på S2. Endast chefernas svar visar att den ledarstil som 
dominerar är S1 därav en har hamnat på S2.  
Sammanställningen resulterar till att de grekiska ledarna, även de som blivit utvärderade 
hamnar på ledarstil S1 men har även en tendens att hamna inom S2-kvadranten, detta innebär 
att ledarna är auktoritära och bestämmande som The Situational Leadership Model beskriver i 
teoriavsnittet. Chefen får tala om och beskrivande förklara hur en uppgift ska utföras och har 
lägre prioritet för relationen och de individuella behoven hos de anställda. Ledaren är högt 
uppgiftsorienterad men har låg personorientering. Detta beteende passar bäst då en 
underordnad har lägre motivation eller om denne inte är insatt i hur arbetet skall gå till. 
Ledaren utmärks av att ge order. Detta resultat bekräftas även av den information som 
författarna har fått utav Asteris under intervjun. 
Likaså testet visar, erkänner Asteris, att den ledarstilen som oftast förekommer när en kris 
uppstår är i form av hot. Det sättet som brukas användas för att få en uppgift är i form att 
ledaren talar om hur arbetet skall se ut och skötas, ledaren i sin tur övervakar arbetet. Något 
som karaktäriserar S1. Asteris och de andra ledarna lägger vikt på arbetet som de vill få gjort i 
tid. Personrelationerna vad det gäller uppgiften, kommer i andra hand. De grekiska ledarna 
har även en tendens att besitta egenskaper av ledarstil S2. 
  
Hos de svenska ledarna lyder resultatet enligt följande. Testet som utfördes på de tre cheferna 
visar att de har hamnat i S3 kvadranten. De fyra cheferna som blivit utvärderade hamnar 
mellan S1-S3 men vid hänsynstagande av de anställdas utvärdering blir S3 den som 
förekommer oftast med en tendens till S2 egenskaper. Enligt Torbjörn skulle en svensk ledare 
om denne utvärderade sig själv hamna på antingen S3 eller S4. Men om dessa blev 
utvärderade av personalen skulle de hamna i S3 och S2. Med andra ord kan slutsatsen dras att 
den sida som dominerar hos de svenska ledarna är S3 men har också tendens att hamna inom 
S2-kvadranten.  
Detta innebär att svenska ledare är mer demokratiska och lägger vikt på relationer chef och 
anställda emellan. Som ett komplement till detta är Torbjöns kommentar om vad svenska 
ledarna kännetecknas utav. Enligt Torbjörn ägnar svenska ledare betydligt mindre tid åt 
övervakande och lägger snarare vikt på delegering av ansvar som han tycker är en 
förutsättning. Detta är vad ledarstil S3-S2 går ut på i The Situational Leadership Model.  
Inom denna stil är kommunikation ytterst viktigt för att framförallt skapa motivation, något 
som även Torbjörn nämner när han berättar om hur ICA jobbar för att skapa och hålla 
motivationen uppe hos de anställda. Även kommunikationen mellan ledarna och 
medarbetarna förekommer ofta och förespråkas för att relationerna anställda emellan ska vara 
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så bra som möjligt. Enligt Torbjörn är även personalen inom ICA kunniga och kompetenta 
vilket stödjer denna ledarstil. 
 
Att ledarstil S1-S2 förkommer i grekiska organisationer, kan det bero på flera orsaker. Det är 
viktigt att poängtera att kompetensnivån i Grekland är ganska låg även antalet anställda med 
akademisk bakgrund är låg. Detta kan innebära att även om personalen vill utföra en viss 
uppgift, kanske de inte är kapabla eftersom de inte besitter den nödvändiga kunskapen. 
Undersökningen har visat att ledningen inte jobbar för att tillgodose personalens välmående 
och faktorer som motivation och tillfredställelse. Detta kan möjligen resultera till att även om 
personalen är kapabel att utföra en uppgift kanske inte känner sig tillräcklig motiverad eller 
uppskattad.  Beteende av detta slag gynnar en ledare som besitter de egenskaper som S1 
innebär, då det krävs en ledare som skall korrigera och övervaka för att en uppgift skall bli 
utförd. Andra faktorer som stödjer denna ledarstil är organisationsstrukturen och hur beslutet 
tas. I den grekiska organisationen råder en strikt hierarkisk struktur där beslut tas endast av 
ägaren och personalen involveras inte i detta. Cheferna får klara direktiv utav ledningen som 
de får se till att uppnå. Under sådana omständigheter krävs det ett mer auktoritär ledarskap.  
 
I den svenska organisationen där kompetensnivån är betydlig högre och där enligt Torbjörn 
nästa alla inom ICA (kontor) har akademisk bakgrund, resulterar detta i att de anställda 
innehar kompetens nog att utföra sitt jobb utan övervakning. Ledaren kan då lägga mer vikt 
på relationer då personalen med stor säkerhet utför de tilldelade uppgifterna. Detta stöds även 
av det som Torbjörn berättade i intervjun, att ICA jobbar kontinuerligt med att få sin personal 
att känna sig motiverare och tillfredställd. Beslut enligt Torbjörn trycks nedåt i 
organisationen, detta får personalen att involveras mer och det får de anställda att känna sig 
mer motiverade eftersom de får delta i denna process, pröva sin kompetens och därmed 
känner sig uppskattande. 
 
 

5.2. Masoutis och ICA:s organisationsdesign 
Masoutis organisationsstruktur kan liknas den funktionella design som beskrivs i rapportens 
teori del. Likaså i företagsskissen som Asteris försågs oss med kan det urskiljas många 
likheter dessa emellan. Längst upp sitter Masoutis med sina två barn under honom. Därefter 
delas företaget upp i flera avdelningar som ansvara inom olika områden som personal, IT etc. 
I dessa avdelningar finns det ytterliggare ansvariga (en till tre personer) utöver 
avdelningschefen som ser till personalen. Ibland är dessa avdelningar uppdelade i 
subavdelningar med var sin chef.   
Asteris konstaterade att den hierarkiska uppbyggnaden Masoutis har är ett tydligt exempel på 
hur beslutsfattande ser ut. Enligt Asteris förser de olika avdelningschefer Masoutis med 
rapporter och förslag som han själv överväger och tar beslut för. Den funktionella designens 
för- och nackdelar kan man tydligt hitta inom Masoutis. Enligt Asteris funkar det bra inom 
den egna avdelningen då arbetsuppgifterna är definierade och fördelade bland de anställda, 
men detta påverkar dock koordinationen mellan de olika avdelningarna. Vilket kan påverka 
effektiviteten och flexibiliteten inom företaget, bland annat försvårar detta kommunikationen 
och kan försena olika processer som inköp och olika typer av beslutsprocesser med mera.  
    
Det är svårt att urskilja exakt vilken organisationsstruktur ICA har, med tanke på alla de 
intressenter som är inblandade och parter som äger och samarbetar med ICA. Då det inte finns 
någon klar skiss över hur den ser ut är det svårt att skapa sig en uppfattning om detta. Men ur 
intervjun med Torbjörn kan det urskiljas likheter med en produktdesignad 
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organisationsstruktur. Denna modell innefattar delar av den funktionella 
organisationsstrukturen men som dess nackdelar överbyggs av produkt strukturen.  
Enligt Torbjörn är ICA en relativ platt organisation med tanke på dess storlek. 
Beslutsfattandet trycks nedåt i hierarkin vilket får de anställda att involveras mer i 
beslutsfattandet. Likaså produktdesign har ICA en del avdelningar som t ex detaljhandeln, 
marknad, varuförsäljning och finans. Nivåerna från VD till längst ner i hierarkin är väldigt få 
berättar Torbjörn slutligen.   
Det kan urskiljas en stark hierarkisk uppbyggnad hos den grekiska organisationen, den 
funktionella uppbyggnaden ger inte något större utrymme för förändringar. Fördelen med 
denna struktur är att inom själva avdelningarna är arbetet effektivt, något som kanske 
förklarar varför Masoutis är ett sådant framgångsrikt företag. Denna struktur lämnar dock 
inget utrymme för personalens kreativitet då deras åsikter oftast inte är välkomna i en dylik 
struktur. Personalen utför endast de givna arbetsuppgifterna och känner sig inte motiverad att 
ta egna initiativ. 
I den svenska organisation råder det en annan uppbyggnad då den tenderar att vara mer 
plattare med mindre avdelningar där antalet nivåer mellan t ex VD: n och längst ner i 
hierarkin kan vara mellan 4-5. Inom ICA trycks besluten neråt i hierarkin, detta ger utrymme 
för personalen att vara kreativ vilket i slutändan torde gynna den egna organisationen. Detta 
kan vara en förklaring till varför ICA är så framgångsrikt. För att kunna styra sin organisation 
på ett sådant sätt, krävs det kunnig och kompetent personal samt att organisationen är mycket 
personorienterad. Betoning skall läggas på relationen anställda emellan men även gentemot 
cheferna samt på motivation, vilket ICA jobbar mycket med. På så sätt får man personalen att 
tänka breddare, ta egna initiativ och inte endast koncentrera sig på att utföra de givna 
uppgifterna. 
 
 

5.3. French och Ravens klassificering av den sociala makten 
French och Raven klassificerar fem olika sätt en ledare kan utöva sin makt på och få sina 
anställda att utföra en viss uppgift. Dessa är tvångs, legitim, refererat, expert och 
belöningsmakt. Tydliga likheter kan urskiljas i bägge studerande organisationerna.  
 
Intervjun i Grekland med Asteris visade att många av dessa maktsätt används för att få sin 
personal att utföra vissa uppgifter. Vid stabila förhållande träder de legitima och 
expertdominerande maktsätten fram. Genom de befogenheter ledarna får av den position de 
besitter, korrigerar de personalen att utföra sina uppgifter så effektivt som möjligt. Detta i 
samband med chefernas expertis och kunnande inom området de arbetar i, leder det till att 
personalen lyder ledarens order. Asteris försöker dock även att tillämpa den refererande 
makten men det är något som inte förekommer i större utsträckning inom Masoutis. Dock 
försöker han att ha en god relation till sina medarbetare, på så sätt kan de vara hyggliga 
tillbaka och därmed se upp till sin chef och ställa upp vid eventuella krissituationer.  
 
Vid instabila förhållande där ledaren måste korrigera och få sin personal att utföra en uppgift, 
är tvångsmakten den dominerande maktdimensionen. Det innebär att ledarna tvingar sina 
anställda om det så behövs genom att helt enkelt hota med att ge dem sparken. Han poängterar 
att det råder en anda där personalen uppfattas som ersättningsbar (speciellt inom butikerna) på 
så sätt utövar ledarna sin tvångsmakt, detta i alltid i kombination med den legitima och 
expertismakt. Ledarna får befogenheten att utöva sin makt och tvinga sin personal till 
uppgifter. Eftersom kompetensskillnaden mellan cheferna och de anställda är stor är det i 
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synnerlighet expert makten som är vida utbredd. Utmärkande är att på kontoren har endast 30 
% av de anställda akademisk bakgrund och endast 5 % i butikerna. 
 
Intervjun med Torbjörn visade att många av dessa maktsätt används för att få sin personal att 
utföra vissa uppgifter. Både vid stabila och instabila förhållanden är erfarenhet ett viktigt 
verktyg. Den refererade makten samt expert makten är med andra ord de som förekommer 
oftast inom ICA. Torbjörn betonar vikten av kunskap och erfarenhet och att genom dessa två 
kan en organisation ledas. På detta sätt leds ICAs personal och det anses viktigt inom ICA. 
Tvångsmakt är enligt Torbjörn något som inte passar med ICAs vision och anses inte ett 
effektivt sätt att få de anställda att utföra sina uppgifter.  
Detta styrks även av den relationen som medarbetarna har med varandra. Enkla relationer som 
bygger på vänskap där alla kan få säga sitt. Torbjörn tar upp betoningen av relationerna som 
svenska ledarna lägger vikt på. 
Även enkätresultaten styrker detta eftersom ledarstil S3 med vissa drag av S2 kännetecknas av 
att ledaren är demokratisk, inte så övervakande och mer delegerande istället.  
 
Återigen finns det kopplingar mellan de stilar som förekommer med den maktutövning som 
en ledare använder sig av. Denna har vidare kopplingar med hur organisationsstruktur ser ut 
samt hur beslut tas och hur pass mycket organisationen arbetar för att få sin personal 
tillfredställd och motiverad. Detta kan urskiljas både hos den grekiska och svenska 
organisationen. Arbetar en grekisk ledare under sådana omständigheter som ovan redovisats, 
är denne ibland tvungen att utöva sådan makt. Speciellt när ledaren är medveten om att denne 
har befogenheten att bete sig på ett sådant sätt. En S1 ledarstil kännetecknas av att en ledare är 
mer auktoritär och uppgiftsorienterad. Detta i samband med att motivation hos personalen är 
låg eftersom företaget inte jobbar märkbart med detta, leder till att sådan maktutövning ibland 
är nödvändig för att uppnå målen som sätts.  
Som en kontrast till detta kännetecknas svenska ledare av ledarstil S3 till S2 som ger ledaren 
mer frihet att vara tillmötesgående mot sina medarbetare. De omständigheter som råder inom 
den egna organisationen utifrån organisationsstrukturen, som kompetens och kunskap inom 
personalen samt på vilket sätt företaget jobbar på att motivera och utveckla sin personal, 
ligger som underlag till varför svenska ledarna använder sig av andra maktutövningssätt än de 
grekiska. 
 

5.4. Path Goal Theory 
Path Goal Theory tar upp fyra ledarbeteende som kan förekomma i en organisation. Intervjun 
med Asteris visar att främst Directive men även Supportive leadership förekommer. Detta 
antagande stöds av hur man utövar sin makt. Att Asteris försöker att tillämpa en refererad 
makt vilket mer stödjer en person som försöket utöva supportive ledarskap. Han försöker på 
ett vänligt och artigt sätt interagera med underordnade och bryr sig om dessas välmående och 
individuella behov. 
De andra maktmedel som dominerar är tvångs, legitim och expertmakt. Det stödjer det 
ledarbeteende som directive leadership förespråkar. Cheferna talar om vad som ska göras, när 
de ska göras, hur de ska göras etc. Till detta kommer även testresultaten för att förstärka detta 
ytterligare. Directive leadership liknar S1 ledarstil i situationsanpassadmodellen.   
 
Intervjun med Torbjörn visar att främst Participative men även Supportive leadership 
förekommer. Detta stöds av den sortens maktutövning som svenska ledare inom ICA 
använder sig av, dess relationer samt utav testet. De svenska ledarna använder sig utav 
refererande och expertismakt, relationerna är goda bland chefer och medarbetare. De anställda 
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deltar i beslutsfattandet och testet visar att de svenska ledarna lägger vikt på relationerna. Allt 
detta har likheter med dessa två ledarskapsstilar enligt Path Goal theory.  Torbjörn nämner hur 
viktig kommunikationen är mellan chefer och anställda vare sig det rör sig om beslutsfattande 
eller förbättringar.  I den modell som Torbjörns beskriver om självgående, effektivitet och 
lönsamhet (Självgående*Effektivitet=Lönsamhet) visas det tydligt hur pass mycket ICA 
jobbar för att de anställdas välmående vilket också är något som supportive leadership står 
för. En viktig del utav den modellen är utvärdering som årligen sker och tas hänsyn till. Som 
nämdes tidigare är beslutsfattandet är nedtryckt i organisationen och de anställda involveras i 
beslutssituationer. Detta liknar participative leadership, de underordnades åsikter tas hänsyn 
utav ledarna.  
 

5.5. Herzbergs tvåfaktorsteori 
Herzberg betonar vikten på de faktorerna som skapar tillfredställelse respektive missnöje med 
sin arbetssituation. Han kom fram till att de hygieniska faktorerna var de som ledde till 
missnöje på arbetsplatsen. Dessa är lön, medarbetare, jobbsäkerhet mm. Det är viktigt för en 
ledare att tänka på att en bra lön inte lyckas få personalen tillfredställd, utan lyckas endast få 
dem att inte känna sig missnöjda. Eftersom dessa hygieniska faktorer ligger till grund måste 
de först tillfredställas för att sedan uppfylla motivationsfaktorerna.  
Intervjun med Asteris tydde på att organisationens motivation och belönings policy skiljer sig 
i två delar. En som avser de vanliga anställda och en som avser de som innehar 
chefspositionerna. Masoutis sätt att tillfredställa de grundläggande hygieniska faktorerna som 
lön, jobbsäkerhet, arbetsförhållanden mm är inte nämnbart stor. Personalen belönas med en 
klocka på 1000 Euro när de arbetat för företaget i 15 år samt en tre dagars träningskurs. 
Utöver detta är priserna de 15 bästa butikerna som uppfyller företagets mål, men här är det 
endast cheferna som belönas. Empirin visade att företaget endast försöker tillfredställa de 
hygieniska faktorerna. Enligt den information som Asteris försåg författarna med, tyder det på 
att företaget inte jobbar med att tillfredställa motivationsfaktorerna.  
Då de grekiska ledarna enligt enkätundersökningens resultat pekar på ett stark S1 men tendens 
till S2, betyder det att ledarna lägger mest vikt på de hygieniska faktorerna eftersom ledaren 
lägger mer fokus på uppgiften.  
 
Intervjun med Torbjörn gav väldigt mycket information om hur ICA jobbar med att få 
personalen motiverad och tillfredställd.  
Lönsamhetsmodellen (Självgående*Effektivitett=Lönsamhet) som Torbjörn tog upp har 
många likheter med Herzbergs tvåfaktorsteori.  
Empirin visade att företaget jobbar mycket på att tillfredställa både de hygieniska och 
motivationsförhöjande faktorerna. Det finns dock inga direkta bonusar som är kopplade till 
detta. Däremot tas det hänsyn till alla dessa faktorer som är kopplade till en människans 
välmående. Lönsamhet är inte bara kopplat till vinst men även till människans lust, 
tillfredställelse, hälsa mm. För att dessa skall uppfyllas måste andra delar även vara uppfyllda. 
Detta kan således innebära att andra delar i processen måste ändras på ett sådant sätt att de 
hygieniska och motivationsförhöjande faktorerna tas hänsyn till. Detta uppfylls genom att 
tillfredställa och underlätta delar som har med själva arbetet att göra. Som t ex villkoren för 
prestation som Torbjörn tar upp. På så sätt belastas inte de anställda med onödiga eller 
jobbiga uppgifter eller situationer. Denna modell försöker reducera förekomsten av dylika 
situationer. 
ICA har en ledarskapsavdelning som dagligen jobbar med dessa företeelser. De ansvariga 
arbetar dagligen med att analysera och förbättra villkoren för de anställda.  Utmärkande att 
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bonusar i form av pengar inte existerar i detta tankesätt som ICA förespråkar. Herzberg 
nämner att även om man har bra betalt betyder inte det att man är nöjd på sitt arbete.  
 
För den grekiska organisationen kan det konstateras att de som innehar chefspositioner tas 
dessa faktorer hänsyn till. Hygienfaktorer tillfredställs genom t ex högre lön, företagsförmåner 
mm. Motiverande faktorer är delvis tillfredställda genom bland annat de olika sorters bonusar 
som ges när de olika avdelningar och butikerna uppnår organisationens mål. Detta är ett sätt 
att visa personalen uppskattning för deras prestation och eget arbete. 
Ovan nämndes på vilka sätt ledare hos Masoutis utövar sin makt, detta gör att jobbsäkerheten 
inte är så stor bland de anställda. Eftersom alla är mer eller mindre ersättningsbara, framför 
allt ju längre ner man går i hierarkin desto högre jobbosäkerhet återfinns.  
Detta resulterar i sin tur till att det inte lämnas utrymme för att tillfredställa 
motivationsfaktorerna och därmed heller inte de hygieniska faktorerna 
 
Till skillnad från de svenska organisationerna där det finns en ledarskapsavdelning som 
kontinuerlig jobbar med frågor som berör motivation, tillfredställelse och utveckling. 
Torbjörns modell Självgående*Effektivitet=Lönsamhet, visar hur stor betydelse detta har 
för ICA. Enligt Torbjörn är inte pengar ett medel som man använder för att tillfredställa 
anställda, däremot andra faktorer som får en att vara nöjd på jobbet som t ex hälsa värderas 
högre. Detta är även något som Herzberg beskriver i teorin, där bra betalt inte betyder att man 
är nöjd med sitt jobb. I modellen som Torbjörn nämnde tas de faktorer upp som leder till 
tillfredställelse hos ICA. Lönsamhet är inte bara kopplad till pengar men även till lust, hälsa 
mm. Detta innebär således att ICA försöker att tillfredställa både de hygieniska och 
motiverande faktorerna, något som den grekiska organisationen enligt den genomförda 
undersökningen inte gör.  
 
 

5.6. Agent teorin (Corporate Governance) 
 
Principal agentteorin innebär att det kan finnas ledningskonflikter mellan principalerna och 
den verkställande ledningen (agenterna), speciellt vad det gäller att uppfylla principalernas 
intressen. 
Ur intervjun med Asteris framgår det tydligt att den agentteoretiska aspekten inte existerar i 
den grekiska organisationen. Masoutis är huvudägaren till koncernen och tar alla beslut. De 
olika avdelningarna förser Masoutis med information som han går igenom och sedan fattar 
beslut. En närmare titt på Masoutis organisationsstruktur bekräftar också detta. Ett starkt 
familjeföretag där de två verkställande organen precis under honom är Masoutis dotter och 
son. Relationen mellan ägaren och agenterna är väldigt tydligt. All kontroll och styrning sker 
utav ägaren och dennes familj.  
Det förekommer dock kontrakt i form av belöningar men inte i större utsträckning. Det finns 
inga indikationer på att företaget tar hänsyn till den agentteoretiska aspekten men det kan 
dock urskiljas en viss resultatstyrning. Olika bonusar ges till cheferna om dessa uppfyller 
ledningens mål. Ägaren tar därmed alla risker. Resultatet mäts enkelt och är kopplat till 
företagets vinst, avkastning och chefernas prestationer.  
 
I det svenska företaget ICA finns detta agentförhållande. Enligt Torbjörn råder det ett nära 
samarbete mellan aktieägarna och de verkställande organen som i sin tur förser de olika 
avdelningarna med information om organisationen mål, visioner etc. 
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Även organisationsstrukturen visar på att ICA lägger vikt på relationerna mellan ägarna och 
agenterna. Informationen som ges är tydlig, enligt Torbjörn får avdelningarna riktlinjerna som 
de sedan själva bestämmer hur de skall uppnå. Organisationsstrukturen stödjer även detta, en 
platt organisationen som följer styrelsens riktlinjer och strävar efter att uppnå de satta målen.  
 
Med andra ord, den agentteoretiska aspekten förkommer i den svenska organisationen. Under 
intervjun framgick det inte tydligt om hur bonusar på högre chefsnivåer ser ut. ICA värnar om 
sina anställda och strävar efter att få sina agenter och personal involverade i 
arbetsuppgifterna, beslutsprocesser mm. Torbjörn säger att pengar inte är ICA:s motiv för att 
uppnå de uppställda målen, därmed tydliggörs en strävan efter att se till att ständigt arbeta 
med att få sin personal tillfredställd med sitt arbete.   
Ett samspel av beteende- och resultatstyrning kan urskiljas i den bemärkelsen att ICA med 
Torbjörn som ledarskapsansvarig jobbar mycket på att förbättra arbetssituationen genom 
bland annat analyser, utvecklingsmöjligheter mm. 
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6. SLUTSATS OCH DISKUSSION 
I detta kapitel kommer författarna att redogöra för de slutsatser de kommit fram till efter 
analysen. Författarna kommer även att föra en diskussion över det erhållna resultatet. 
 

6.1. Slutsatser 
Syftet inför denna uppsats var att belysa grundläggande skillnader i ledarskap mellan Sverige 
och Grekland och även se närmare på organisationsstrukturer samt hur dessa påverkar 
ledarskapet. Denna studie har visat på att det finns flera märkbara skillnader inom de områden 
som undersökningen granskat. 
Motivationsmässigt kan också olikheter urskiljas där svenska ledare visar på att anställdas 
behov och välmående värderas högt. I det grekiska sättet att leda värderas detta inte lika högt 
utan mer fokus ligger på cheferna och hur pass väl de presterar och vilken bonus de ska få 
beroende på prestation.  
Sammanfattningsvis har författarna satt ihop en matris som visar de grundläggande 
skillnaderna länderna emellan.  
 
  Sverige Grekland 

Ledarskapsstil Demokratisk & delegerande Hierarkisk & Auktoritär 
Organisationsstruktur Platt Hierarkisk 

Motivationsfokus 
Integrerad del i 

utvecklingsarbetet 
Omotiverad kostnad, inte 

aktuellt 
Maktutövning Refererande, expertis Legitim, expertis 

 

6.1.1. Skillnader enligt Situationsanpassningstestet 
Rent ledarskapsmässigt är det tydligt att grekiska ledare är mer auktoritära i sitt sätt att leda 
medan svenska ledare tenderar att vara mer demokratiska.  
I enkättestet där ledare fick utvärdera sig själva samt de anställda utvärdera dem visade klart 
att S1-ledarstil var den som dominerade med tendens till S2. S1-S2 ledarstil som 
karaktäriseras av auktoritärt beteende där ledaren styr och ställer över de anställdas sätt att 
arbeta, är det sätt som används för att leda i Grekland. Ledare i Grekland fokuserar mer på 
uppgiften i fråga än relationen till sina anställda. Detta kan i sin tur påverka de andra 
faktorerna som vi belyst så som motivation och maktutövning.  
Efter det svenska enkättestet gick det att urskilja en markant tendens att svenska ledare har en 
S3-S2 ledarstil vilket innebär att ledaren är mer demokratisk och betonar vikten av god 
kommunikation och goda relationer. Svenska ledare är mer delegerande och försöker på bästa 
sätt ta till vara på den kompetens som finns inom företaget. Självklart finns det som i alla 
relationer en gräns mellan chef och anställd men i den svenska organisationen får de anställda 
friare händer att arbeta med samt möjlighet att kunna delta i beslutsfattande. Relationen 
mellan ledare och anställd är således i den svenska organisationen närmare än i grekiska men 
självklart finns det undantag i båda leden. Ledarstilen påverkas naturligtvis av den rådande 
organisationsstrukturen som i sin tur påverkar andra delar som motivation och maktutövning.  
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6.1.2. Skillnader i organisationsstruktur 
I denna undersökning fick författarna en klar bild av hur ledarskapet är och utövas inom 
Masoutis. Även generellt sett runt om i Grekland verkar maktstrukturen se ut på detta vis och 
det är på detta sätt de är lärda att styra. Den strikt hierarkiska strukturen som råder i den 
grekiska organisationen ger inget utrymme för de anställda att fatta egna beslut eller delta i 
beslutsfattandet. Även om de anställda är fullt kapabla till detta försvinner denna möjlighet då 
det endast är ledarna som har dessa befogenheter. Detta begränsar således relationen mellan 
chef och anställd. 
Detta kan på ett sätt förklaras utifrån det faktum att de flesta anställda saknar akademisk 
utbildning vilket nästan förutsätter att det finns en auktoritär personlighet som berättar vad 
som ska göras och hur etc.  
Den svenska organisationsstruktur är mer platt vilket skapar större möjligheter för ett mer 
demokratiskt ledarskap och delegering av arbetsuppgifter underlättas då alla beslut inte 
behöver fattas uppifrån. Detta i sin tur skapar en mer informell relation mellan ledare och 
anställd. Faktorer som t ex akademisk utbildning ligger också till grund för ett öppnare 
förhållande mellan chef och anställd då man kan förutsätta att personen i fråga har den 
kunskap som uppgiften kräver.  
 

6.1.3. Motivationsfaktorer 
I undersökningen kan det tydligt urskiljas en klar skillnad i hur organisationerna ser på 
motivation och tillfredställelse. I den grekiska organisationen uppfattas dylika metoder som 
att motivera sin personal endast som en kostnadsbelastning för organisationen. Mer fokus 
ligger på kortsiktig planering och måluppfyllelse som genererar kapital åt organisationen. 
Anmärkningsvärt är att organisationen skiljer på chefer och anställda, där organisationen 
endast koncentrerar sig på att tillfredställa och motivera chefer.  
Till skillnad från den grekiska organisationen arbetar den svenska kontinuerligt med att 
förbättra villkoren för både chefer och anställda. Anställda uppmuntras att delta i arbetet i 
större utsträckning vilket ger dem möjligheten att vara mer kreativa. Lönsamhet är ett resultat 
av hur pass självgående och effektiva de anställda är vilket gör att man tillfredställa de 
anställdas behov i största möjliga grad.  
 

6.1.4. Skillnader i maktutövning 
Faktorer som ovan nämnts påverkar maktutövningen. Effekten är tydlig i båda fallen.  
Den rådande organisationsstrukturen i det grekiska företaget påverkar ledarstilen, samtidigt 
som relationen mellan chef och anställd inte är ett centralt begrepp. Detta lämnar inte 
maktutövningen oberörd. De utmärkande sätt att utöva sin makt inom den grekiska 
organisationen är legitim, expertis och vid instabila förhållanden i viss mån tvångsmakt.  
 
I den svenska organisationen är de mest utmärkande maktutövningssätten expertis och 
refererande makt. Tvångsmakt kan förekomma i sällsynta fall men är inget som man tror är 
bra varken på lång eller kort sikt.  
 

6.1.5. Agent teoretiska skillnader 
Fördelen för den grekiska organisationen är att agentproblemet inte finns vilket samtidigt gör 
det möjligt att besparas pengar eftersom inga åtgärder bör tas. I teoridelen nämndes att det kan 
vara kostsamt att tillämpa antingen beteende-eller resultatstyrning. Det går dock inte 
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uppskatta effekten om den agentteoretiska aspekten skulle existera i den grekiska 
organisationen. Nackdelen är att det inte går att uppskatta hur agenterna sköter sitt jobb och 
uppfyller kraven. Frågan är om förlusten blir större än att satsa pengar på att åtgärda detta 
direkt (genom att välja beteende eller resultatstyrning) eller att helt enkelt låta det vara, i hopp 
om att förlusten blir mindre. På kort sikt gynnar det naturligtvist detta företag eftersom inga 
satsningar för att återgärda detta görs, men fördelarna/vinsten sett på längre sikt kan vara 
större. 
 
I den svenska organisationen finns detta agentproblem och bör därmed tas hänsyn till. Detta 
innebär en del kostnader för företaget. Men eftersom ICA värnar om sin personal och det även 
finns en ledarskapsutvecklingsavdelning som tar hand om dessa frågor, blir kostnaderna lägre. 
På lång sikt torde detta naturligtvis gynna ICA eftersom ICA hela tiden jobbar med att ta 
hänsyn till frågor som dyker upp som kan vara viktiga för organisationens utveckling och 
förbättring. 
 
Ledarstilarna påverkas naturligtvis av de relationer som råder i respektive land. Det enda 
sambandet mellan den grekiska organisationen och agent teorin är att det finns en 
resultatstyrningsmekanism. Det gör att inga relationer tas hänsyn till och agenterna verkar för 
att uppnå resultat. Till skillnad från den svenska organisationen där agent teorin förekommer, 
eftersom resultatet är kopplat till både vinst men även beteende etc. Detta gör att ledaren är 
mer �avslappnad� i sitt sätt att styra då denne inte endast är koncentrerad på att uppnå resultat. 
Detta i sin tur skapar möjlighet för ledaren att bli mer demokratisk i sitt sätt att leda. 
 

6.2. Diskussion 
Denna undersökning har givit insikt i hur ledarskapet fungerar i respektive land inom 
livsmedelsbranschen och den har även givit en bättre bild av hur organisationerna i respektive 
land är uppbyggda. De avgränsningar vi har gjort skulle med största sannolikhet haft en 
inverkan på resultatet och eventuellt hjälpa till att förklara varför dessa skillnader existerar. 
Det är viktigt att beakta och fördjupa sig i andra faktorer som är grundläggande för 
människors beteende. Ska man titta på ledarskap och skillnader måste man förstå individen 
och respektive lands kultur. Det finns faktorer så som sociala, ekonomiska, politiska och 
religiösa som har inverkan på en individs karaktär och beteende. Detta påverkar individens 
uppfattning och hur denne fungerar i livet.  
 
Att ledarskap varierar från person till person är en självklarhet som ligger i den naturliga 
utvecklingen. Ledarskapsutveckling är ett stort steg på vägen att bli en bättre ledare och vi 
kan tydligt se att det finns tendenser i båda länderna att skapa och få fram nya ledare. Om vi 
ser till organisationerna ifråga så har både ICA och Masoutis integrerat ledarskapsutbildningar 
i företagsverksamheten. ICA pratade om kontinuerliga tester och uppföljningar medan 
Masoutis hade kurser någon gång per år och anställd. Att den ena har mer än den andra 
behöver inte utmynna i något negativt utan man får istället lyfta fram det positiva i det hela 
vilket är det faktum att båda ägnar tid åt att utbilda ledare. I Grekland har man dock en annan 
syn på detta och ser det mest som en ekonomisk belastning snarare än en framtida investering. 
Vissa profilerar sig med exceptionellt ledarskap medan andra framhåller det som en viktig del 
men inte avgörande för organisationens fortlevnad. Vi vill påstå att ICA ligger före Masoutis i 
detta avseende men det innebär inte nödvändigtvis att det påverkar företagets lönsamhet även 
på lång sikt.  
Författarna anser att om denna undersökning hade gjorts för tio år sedan skulle skillnaderna 
vara betydligt större. Det som har märkts av idag, trots att det finns märkbara skillnader är att 
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Grekland utvecklas i en positiv riktning. Med detta menas att den ökande globaliseringen 
pressar Grekland till utveckling och förändring. Att allt fler utländska företag har etablerat sig 
på den grekiska marknaden tvingar de inhemska företagen att omvärdera sin verksamhet och 
anpassa sig lite mer efter internationella �spelregler�. Detta för att förbli konkurrenskraftiga 
eller helt enkelt överleva på en växande marknad.  
 
Det är viktigt att ha i åtanke att ledarstilarna även kan påverkas av agent teorin. Detta bör tas 
hänsyn till när en organisation studeras. Detta tillsammans med andra aspekter så som 
politiska, religiösa etc. bidrar till dessa ledarskapsskillnader. Det gäller att försöka förstå och 
ta hänsyn till dem och inte kritisera dem. 
 
Frågan som dock kvarstår är om exempelvis en svensk organisation väljer etablera sig i 
Grekland, hur bör man rimligtvis agera? 
Eftersom det är svårt att förändra en människas beteende är den ännu svårare att förändra en 
hel organisation. Speciellt när skillnaderna länderna emellan är så stora. Ska förändringar ske 
på en gång eller stegvis? Och kanske framförallt, ska förändringarna ske över huvudtaget? 
Denna frågeställning väcker intresse för vidare forskning och framtida studier. 
 
Avslutningsvis vill vi citera Helge Brattgård:  

�Att vara chef är en position, att vara ledare är en relation.� 
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7. KRITISK GRANSKNING 
I detta kapitel kommer författarna att diskutera de delar i uppsatsen som de anser kunde ha 
gjorts bättre eller genomförts på ett annorlunda sätt.  
 
Författarna kan i efterhand konstatera att enkätundersökningen i Sverige blev för liten i 
förhållande till den som utfördes i Grekland. I Grekland gjordes 38 tester medan i Sverige 
endast 19 stycken av varierande sort. Även om det gick att urskilja vissa skillnader 
påverkades resultatet och då även reliabiliteten. Författarna tror dock att rapportens pålitlighet 
är stor då de kvalitativa intervjuerna hjälpte till att täcka de delar som testet missade. 
Författarna tror därmed att om undersökningen skulle genomföras vid en annan tidpunkt 
skulle resultatet vara det samma. 
 
Enkättestet som genomfördes hos båda organisationerna anser vi i efterhand brister i olika 
delar. Vi kan konstatera att detta är ett bra ledarskapsverktyg för att det skapar dialog och ger 
en viss bild av hur respondenten är som ledare. Dock tar inte testet upp en viktig del som är 
människosynen vilket är en väsentlig faktor i en ledarskapsutvärdering. Ett annat problem 
med testet inträffar när en ledare får samma totalpoäng på två poster vilket innebär att denne 
har två olika ledarstilar. Vidare ökar problematiken när en respondent hamnar inom ramen för 
tre olika ledarstilar. Vilket skulle betyda att ledaren antingen är extremt flexibel eller att testet 
har klara brister.  
 
En annan faktor som kan ha påverkat resultatet är att vi inte hade samma frågemall i 
intervjuerna. Dock var typen av frågor och områdena som diskuterades de samma.  
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9. BILAGOR 
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Bilaga 2 
 
Hur uppfattar du din chef 
 
Efter Hersey, P., & Blanchard. K.H 
 
UPPGIFT 
 
Tänk dig in i var och en av de 12 situationerna som beskrivs nedan. Varje situation har fyra 
olika handlingssätt. Ett av dem stämmer bättre än de andra med hur Du tror att din chef skulle 
uppföra sig i situationen. Inget alternativ är mer rätt än de andra.  
 
Läs igenom varje uppgift noga! 
 
Tänk igenom vad din skulle vilja göra i situationen. Rita en cirkel runt bokstaven för det 
alternativ som Du tycker ligger närmast som beskrivning av hur Din chef skulle uppföra sig i 
samma situation. 
 
Du får bara välja ETT alternativ.! 
 
 
Situation 1 
 
Din chefs underordnade har inte jobbat ordentligt på sistone, trots att hon/han är vänlig mot 
dem och pratar med dem om deras privata bekymmer och glädjeämnen. Prestationen blir bara 
sämre och sämre. 

Alternativa handlingssätt 
 

A. Chefen poängterar att alla måste ställa upp och att det är nödvändigt att utföra arbetet.  
B. Chefen ser till att finnas till hands för diskussioner, utan att trycka på om samtal med 

dem. 
C. Chefen talar med de underordnade och sedan sätter prestationsmål för deras arbete.  
D. Chefen undviker avsiktligt att blanda sig i vad som händer i gruppen.  

 
Situation 2 
 
Den observerbara prestationen hos din chefs grupp ökar. Chefen har sett till att alla 
medlemmar i gruppen är klart medvetna om sina roller och prestationsnormer.  
 

Alternativa handlingssätt 
 

A. Chefen ägnar sig åt vänliga samtal, men fortsätter att se till att alla medlemmar i 
gruppen är medvetna om sina roller och prestationsnormer.  

B. Chefen gör inte någonting alls. 
C. Chefen göra vad han/hon kan för att gruppen ska känna sig betydelsefull och 

engagerad. 
D. Chefen betonar betydelsen av tidshållning och arbetsuppgifter. 

 
Situation 3 
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Några av gruppmedlemmarna i din chefs grupp klarar inte av ett problem på egen hand. Din 
chef har normalt låtit dem vara ifred. Grupprestationen och kamratskapen har varit bra.  
 

Alternativa handlingssätt 
 

A. Chefen sätter sig tillsammans med gruppen för att försöka lösa problemet. 
B. Chefen låter gruppen klara av det själva. 
C. Chefen handlar snabbt och fast för att korrigera och rikta in deras arbete åt det håll 

som hon/han tycker är riktigt. 
D. Chefen uppmuntrar gruppen att arbeta med problemet på egen hand, men ser till att 

han/hon finns till hands för eventuella diskussioner.  
 
Situation 4 
 
Din chef överväger en viktig förändring i arbetet. Chefens underordnade brukar klara av 
sådant bra. De respekterar och håller med om förändringsbehovet.  
 

Alternativa handlingssätt 
 

A. Chefen låter gruppen vara med och utveckla det som skall förändras, utan att tvinga 
dem till det. 

B. Chefen berättar om förändringen för dem och sedan installera den under noggran 
bevakning 

C. Chefen låter gruppen på egen hand formulera hur de vill göra. 
D. Chefen tar hänsyn till gruppens synpunkter, men själv leder och genomför arbetet.  

 
Situation 5 
 
Arbetsprestationen hos din chefs grupp har sjunkit under de senaste månaderna. 
Medlemmarna har inte brytt sig om att försöka nå målen. Förr har det hjälpt om hon/han har 
klargjort deras arbetsuppgifter för dem. De har aldrig behövt påminnelser för att göra sitt 
arbete i tid.  
 

Alternativa handlingssätt 
 

A. Chefen låter gruppen själv formulera hur de skall göra 
B. Chefen lyssnar på deras synpunkter, men ser till att målen nås. 
C. Chefen klargör arbetsuppgifter och mål och sedan ser till att hon/han leder dem 

ordentlig. 
D. Chefen låter gruppen vara med i målsättningsarbetet, utan att trycka på dem. 

 
 
 
Situation 6 
 
Din chef kom in i en effektiv skött situation. Hans/hennes föregångare var fast i nyporna. 
Han/hon vill dock upprätthålla en produktiv situation, men vill gärna börja arbeta på ett 
mänskligare sätt.  
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Alternativa handlingssätt 
 

A. Chefen gör vad hon/han kan för att få gruppen att känna sig betydelsefull och 
engagerad. 

B. Chefen betonar betydelsen av tidshållning och arbetsuppgifter 
C. Avsiktligt undvika att lägga Dig i arbetet. 
D. Chefen får gruppen med i beslutsfattandet, men ser till att målen uppnås.  

 
Situation 7 
 
Din chef överväger stora förändringar på sin avdelning. Gruppmedlemmarna har förslag på 
vad som behöver göras. Gruppen har tidigare tagit hand om sina dagliga problem. 
 

Alternativa handlingssätt 
 

A. Chefen beskriver förändringen för dem och sedan övervakar genomförandet noga.  
B. Chefen skaffar gruppens godkännande av förändringen och sedan låter dem själva 

sköta genomförandet. 
C. Chefen är villig att göra de förändringar som gruppen föreslår, men själv håller i 

kontrollen av genomförandet.  
D. Chefen undviker konfrontation och låter det vara som det är. 

 
Situation 8 
 
Gruppens prestation och kamratskap är bra. Din chef känner sig lite osäker om vart det bär 
iväg med gruppen framöver. 
 

Alternativa handlingssätt 
 

A. Chefen lämnar gruppen ifred 
B. Chefen diskuterar situationen med gruppen och sedan initierar nödvändiga 

förändringar. 
C. Chefen vidtar åtgärder för att få de underordnade att arbeta på ett väl definierat sätt. 
D. Chefen är rädd för att skada chef/underordnad relationerna genom att alltför bestämma 

själv. 
 
Situation 9  
 
Din chefs överordnade har utsett honom/henne till att leda en projektgrupp som är alldeles för 
sent ute för att kunna klara av de avsedda förändringarna. Gruppen är oklar beträffande sina 
mål. Närvaron vid sammanträdena har varit dålig. Mötena har mer blivit sociala träffar. Om 
gruppen verkligen vill så har de kompetens nog att klara jobbet. 
 

Alternativa handlingssätt 
 

A. Chefen låter gruppen arbeta fram sin egen lösning 
B. Chefen lyssnar på gruppens synpunkter och tar hänsyn till dem, men ser till att målen 

nås 
C. Chefen omdefinierar målen och leder arbetet noggrant. 
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D. Chefen låter gruppen vara med om att sätter upp målen, men utan att trycka på dem. 
 
Situation 10  
 
Din chefs underordnade, som vanligt klarar av att ta ansvar, tycks inte ställa upp på de nya 
målsättningar som hon/han ställt upp. 
 

Alternativa handlingssätt 
 

A. Chefen låter gruppen vara med och sätter nya mål, utan att trycka på dem. 
B. Chefen sätter upp de nya målen och övervakar dem noga. 
C. Chefen undviker konfrontationer genom att inte utöva påtryckningar. 
D. Chefen fortsätter att lämna gruppen i fred. 

 
Situation 11  
 
Din chef har blivit befordrad till en ny anställning. Den förre arbetsledaren blandade sig inte i 
gruppens angelägenheter. Gruppen har klarat sina uppgifter och sin inriktning bra tidigare. 
Gruppens relationer är goda. 
 

Alternativa handlingssätt 
 

A. Chefen vidtar åtgärder för att få gruppen att arbeta på ett mer väldefinierat sätt. 
B. Chefen engagerar de underordnade i beslutsfattandet och berömmer dem som ger ett 

gott bidrag. 
C. Chefen diskuterar gruppens tidigare prestationer och sedan undersöker behov av nya. 
D. Chefen fortsätter att lämna gruppen i fred. 

 
Situation 12 
 
Din chef har fått reda på att några av sina underordnade har svårt med varandra. Gruppen har 
tidigare en anmärkningsvärt god historia vad gäller deras prestationer. Medlemmarna har 
effektivt hållit långsiktiga mål. De har också arbetat harmoniskt tillsammans under hela förra 
året. Alla kan sina jobb väl. 

 
Alternativa handlingssätt 
 

A. Chefen prövar Sin egen lösning med de underordnade och undersöker behovet av 
förändrade arbetssätt. 

B. Chefen tillåter gruppmedlemmarna att själva lösa sina problem 
C. Chefen handlar snabbt och fast för att korrigera och inrikta verksamheten på nytt. 
D. Chefen visa att hon/han är tillgänglig för samtal, men är noga med att inte skada 

chef/underordnad relationen.  
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Bilaga 3 
 
Frågor till intervjun 2006-05-22 
 
 

1. Hur ser Er generella organisations struktur ut? 
(Förse oss gärna med en skiss/hierarkisk struktur) 

2. Hur tas beslut hos Er? 
3. Vilken slags maktutövning behöver tilltas när man vill få sin personal att utföra en 

uppgift? (Butik/Kontor) 
4. Hur motiveras personalen för att prestera sitt bästa? (Butik/Kontor) 
5. Hur mäter ni om personalen känner sig tillfredställd på sin arbetsplats och hur arbetar 

ni för att få de tillfredställda? Bonusar etc (butik/kontor) 
6. Finns det ledarskapsutbildningar eller andra utbildningar som personalen får delta i? 

(Butik/Kontor) 
7. Går det att uppskatta hur stor skillnaden är i utbildning mellan butiker och kontor? 

(Trots att ICA bedriver franchiseverksamhet) 
8. Hur stor är löneskillnader för kontor respektive butik? 
9. Hur ser relationerna ut mellan chefer och anställda? 
10. Hur pass involverade är anställda i beslutsfattande? 
11. Hur uppfattar du svenskt ledarskap? 
12. Vad tycker du karaktäriserar en svensk ledare? 
13. Tycker du att svenskt ledarskap är bra? 

 
 


