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Förord 

Vi vill börja med att tacka de personer som har hjälpt oss under resans gång. Ett stort tack 

till företaget Exceed som har gett oss möjligheten att utföra denna fallstudie och vill även 

tacka samtliga respondenter för att de har tagit sin tid och medverkat. Vi vill även tacka 

vår handledare, Yohanan Stryjan samt de personer som har läst och kommenterat vår 

uppsats. Tack till er alla för ett visat intresse. 

 

Huddinge, juni 2011 

Marwa Badr & Deklath Candemir 



3 

 

Sammanfattning 

 

Titel: Ledarskap: Dag & Kväll 

Ämne/kurs:         Företagsekonomi C, kandidatuppsats, Ledarskap 

Författare:          Marwa Badr och Deklath Candemir 

Handledare:         Yohanan Stryjan 

Nyckelord:         Ledarskap, delegering, motivation 

Syfte: Det vi vill åstadkomma med denna fallstudie är att undersöka hur 

ledarstilen ser ut inom bokningsverksamheten på företaget Exceed 

VPAB och därmed ge läsaren en inblick i deras styrsätt. 

Genomförande: Insamling av empiri med hjälp av den kvalitativa metoden, författarna 

har valt att använda semistrukturerade intervjufrågor där 

respondenterna har kunnat besvara frågor fritt. Utifrån den insamlade 

empirin har författarna försökt att sammankoppla ledarnas beteende 

med de teorierna kring ledarskap. 

Slutsats: Utifrån analysen av empirin visade sig att ledarna inom 

bokningsverksamheten använder sig av olika ledarstilar. 

Bokningschefen använder sig till stor del av delegering av 

arbetsuppgifter och ansvar, belöning samt övervakning för att kunna 

ha kontroll över bokningsverksamheten. Detta kan ses som en 

styrande samt delegerande ledarstil inom det situationsanpassade 

ledarskapet. Coacherna har även utmärkande beteende som vi har 

kunnat återkoppla till teorierna. Detta är ett coachande beteende 

självfallet då deras arbetsuppgifter går ut på att motivera samt finnas 

tillgängliga för bokarna. Detta utmärker den prestationsinriktade 

ledarstilen samt den stödjande ledarstilen inom Path-goal. 
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1 Inledning  

I detta kapitel ska författarna ge läsaren en grundlig bakgrund till fallstudien med en diskussion 

kring problemet som resulterar ut i ett undersökningsproblem. Detta undersökningsproblem 

kommer senare att tydliggöras i syftet. Avgränsningarna som har gjorts kommer i sin tur också 

att presenteras, detta för att ytterligare klargöra studien.  

 

1.1 Bakgrund 

Som ledare idag krävs det att man använder sig utav ett ledarskap som går att anpassas efter 

olika situationer som kan uppstå inom en organisation. Att vara en ledare som kan hantera att 

leda människor och medarbetare i problematiska situationer som berör en organisation är inte 

bara svårt utan också speciellt.
1
 Ledarens roll förändras i takt med omvärldens förändring.

2 

Vad som definierar ”det perfekta ledarskapet” finns ingen konkret definition för, däremot finns 

det ett antal teorier kring vad som skulle kunna vara den optimala ledarstilen. En definition till 

begreppet kring ledarskap är följande:  

 

”Ledarskap handlar om att få alla medarbetare att med beslutsamhet och entusiasm sträva mot 

samma mål. Ledare blir du genom ditt sätt att vara och hur du påverkar andra. Ditt ledarskap 

formas i dina relationer till framförallt dina medarbetare.”
3
 

 

Även ledarskap är något som hela tiden förändras och måste förbättras samt anpassas till 

personerna som ska ledas och företaget. En ledare bör konstant komma med nya idéer för att få 

företaget att uppnå sin maximala kompetens.  Att leda en organisation är inte anspråkslöst, inom 

ledarskap finns i hög grad mycket som är personligt. I vilken grad man använder sig utav 

ledarskap beror på hur man är som person och detta gör i sin tur att det finns en mängd av olika 

ledarstilar.  

                                                           
1
  Jönsson, Sten A. & Strannegård, Lars (red.), Ledarskapsboken, 1. uppl., Liber, Malmö, 2009 sida.84 

2
 Bergengren, Maria, Organisation & ledarskap: 1+1=3: om organisationen och dess människor, 2. uppl., Bonnier 

utbildning, Stockholm, 2003. 

3
 http://www.suntliv.nu/                2011-04-06 17:02 

http://www.suntliv.nu/
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Det författarna vill med denna fallstudie är att få en ytterligare insikt inom de olika 

ledarskapsteorier som finns samt försöka se vad för ledarskapsteorier och stilar som används på 

ett specifikt företag inom den finansiella branschen. Bakgrunden till detta är att författarna är 

intresserade av ledarpositioner i organisationer och även varit i kontakt med ledare med olika 

tillvägagångssätt att leda.  

Denna fallstudie behandlar företaget Exceed VPABs tillämpning av ledarstil. Exceed VPAB är 

ett värdepappersbolag, med detta menas att företaget har tilldelats ett värdepapperstillstånd av 

Finansinspektionen där tillståndet omfattar alla tillåtelser rörande finansiell rådgivning.
4
 

Finansinspektionen är en offentlig myndighet som övervakar samt auktoriserar svenska företag 

på finansmarknaden med uppgift att främja effektivitet samt stabilitet i det svenska 

finanssystemet. Ännu en uppgift som finansinspektionen har är att tillförsäkra ett resultatinriktat 

och effektivt konsumentskydd.
5
 

Exceed VPAB är ett privatägt aktiebolag med tolv delägare där samtliga är aktiva i den operativa 

verksamheten. Företaget grundades år 2002 av tre personer från en av Sveriges banker. 

Anledningen till att dessa tre personer valde att starta detta företag var att de kände sig i högsta 

grad begränsade, då de enbart hade möjlighet att erbjuda kunderna bankens egna produkter då 

det fanns ett stort utbud av mer lämpliga produkter på marknaden. Målet med uppbyggnaden av 

företaget var att överträffa kundens förväntningar, därav namnet på företaget Exceed som på 

engelska betyder att överträffa. År 2002 hade företaget enbart tre anställda och i dagens läge har 

Exceed VPAB omkring 100 medarbetare med en kundkrets på drygt 17 000 samt en kontrakterad 

förvaltning som överstiger ett värde på 4, 5miljarder SEK.
6
 

På den svenska marknaden idag är Exceed VPAB ett oberoende företag, med detta innebär att 

den till skillnad från Sveriges banker inte säljer egna produkter, utan väljer istället att samarbeta 

med Sveriges storbanker och fondförvaltare där kärnverksamheten är uppbyggd av rådgivning 

och förmedling. Företaget arbetar även med kundbokning, med detta innebär att företaget har en 

avdelning med personal som har i arbetsuppgift att ta kontakt med potentiella och befintliga 

                                                           
4
 http://exceed.se/       2011-05-30 kl 20:08 

5
 http://www.fi.se/      2011-05-30 kl 20:16 

6
 http://exceed.se/               2011-04-08          kl.14:00 

http://exceed.se/Vardepappersbolag.shtml
http://www.fi.se/
http://exceed.se/%20%20%20%20%20%20%20%20%202011-04-08
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kunder för att boka in dessa på informationsseminarier och möten. Bokningsverksamheten är en 

nödvändig stödverksamhet till företagets kärnverksamhet och är indelad i en dagsverksamhet 

samt en kvällsverksamhet, det är denna del av företaget som får in kunder till företaget och på så 

sätt skapar företagets kundkrets.  Mer om arbetsuppgifterna finns på sida 26-28 i denna studie. 

Fallstudien undersöker bokningsverksamheten inom företaget där studien kommer att behandla 

hur personalen leds samt om det finns några tydliga skillnader mellan dagverksamheten och 

kvällsverksamheten.  

 

 

1.2 Uppsatsens disposition 

– Kapitel 1 ger läsaren en bakgrund till studien samt en beskrivning av problemformuleringen 

såväl som syftet. 

– Kapitel 2 ger läsaren en backgrund till studien där problemet diskuteras och som i sin tur leder 

till ett undersökningsproblem. Därefter redovisas tillvägagångssättet för att insamla empiri. 

– Kapitel 3 syftar till att ge läsaren en inblick till de teorier som författarna anser vara relevanta 

för analysen av studien. Teorierna som behandlas är situationsanpassat ledarskap och Path-goal 

teorin. 

– Kapitel 4 presenterar en beskrivning av företaget Exceed VPAB samt redovisar intervjuer och 

data som insamlats för att genomföra studien. 

– Kapitel 5 syftar att sammanställa empirin och att analysera de insamlade data som uppkommit. 

– I Kapitel 6 framställs de slutsatser som har dragits utifrån teorierna, empirin samt analysen. 
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1.3  Problemformulering 

Då det råder en ökad konkurrens på den internationellt samt nationellt marknaden, anstränger sig 

organisationer till att skapa en position där de kan dra fördel av de många möjligheter som 

påträffas inom deras marknad.
7
 Det som har kunnat utläsas är att vissa forskare menar att en 

organisation som uppskattar integration, snabbhet, anpassningsförmåga samt flexibilitet besitter 

en stor konkurrensfördel.
8
 Medan andra menar att personal utgör en stor resurs inom företaget 

och leds personalen inte rätt kan det innebära stora kostnader för företaget, med andra ord att 

koncentrationen bör ligga på ett ledarskap där man sätter personalen i fokus.
9
 Med detta menar 

man att personalens välbefinnande, gruppsammanhållningen, arbetsmiljön samt motivation är det 

som står i fokus. 

En fråga som kan ställas är om det finns en specifik ledarstil som fungerar inom organisationen. 

Ska man hålla sig enbart till en specifik ledarstil eller ska man ta nytta av flera olika för att leda 

en organisation? Hur använder man sig utav en ledarstil och utformar den på så sätt att den är 

anpassad till alla de möjliga omständigheter organisationen måste hantera?  

En analys av de olika ledarstilarna kan hjälpa oss få en närmre inblick i vad ett fungerande 

ledarskap anses vara. Människor är komplexa och behöver ledas på olika sätt då de har olika 

personligheter och behov för att åstadkomma ett bra resultat inom organisationen. Denna 

fallstudie går dock inte att använda som en generalisering av finansmarknaden i Sverige idag. 

 

 

 

 

                                                           
7
 Mohrman, Allan M. (red.), Large-scale organizational change, 1. ed., Jossey-Bass, San Francisco, 1989 

8
 Hunter, J (2002) Improving Organizationel Performance Through the use of effective Elements of Organizational 

structure, International journal of helth care quality assurace, vol 15 no.4/5 

9
 http://www.ja.se/                  2011-05-01     kl 12:27 

 

http://www.ja.se/
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1.4 Syfte och frågeställning 

Att undersöka olika ledarstilar samt hur ledarna har tillämpat dessa för att upprätthålla ett 

ledarskap som anses vara fungerande är syftet med denna fallstudie. Det vi vill åstadkomma med 

denna fallstudie är att undersöka hur ledarstilen ser ut inom bokningsverksamheten på företaget 

Exceed VPAB och därmed ge läsaren en inblick i deras styrsätt. 

Vi har valt att använda oss utav två frågeställningar, dessa är: 

 Hur leds bokningsverksamheten på företaget Exceed? 

 Skiljer sig coachernas ledarstil mellan dags- och kvällsverksamheten? 

 

 

1.5 Avgränsningar 

Företaget författarna har valt är Exceed VPAB och har sex kontor runtom i Sverige. I denna 

studie har en avgränsning till stockholmskontoret gjorts, detta för att man har lättast tillgång till 

detta kontor samt till personalen. Brist på tid samt brist på möjligheten att åka runt till alla 

Exceed kontor har bidragit till denna avgränsning.  

Bakgrunden till valet av företaget Exceed VPAB för denna fallstudie är baserad dels på att en av 

författarna arbetar på företaget som kvällsbokare, men även till anledning av att arbetssättet är 

intressant att studera för att se hur företag arbetar då de har klart avgränsad dag- och 

kvällsverksamhet. Ännu en anledning till denna avgränsning är att detta företag var tillgängligt, 

detta medförde att valet av bransch inte hade någon större roll dock fanns det ett intresse för 

detta företag på grund av att det är ett finansiellt företag. 
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2 Metod 

I detta kapitel ska författarna redovisa de metoder och verktyg som använts för att genomföra 

fallstudien samt för att insamla empiri.  

 

 

Det är viktigt att tala om för läsaren hur man har gått tillväga, detta för att läsaren skall kunna 

bedöma det vetenskapliga resultatet. I detta kapitel måste man ange vilken metod som har 

använts i arbetet för att nå resultaten. 10 

 

 

2.1 Val av metod 

Författarna har använts sig av en kvalitativ undersökning i denna fallstudie där empiri samlas och 

sedan analyseras. Användning av en kvalitativ undersökning kan leda till en djupare förståelse av 

informanternas situation och åsikter.
11

 I denna studie har man valt att använda sig av abduktion, 

med detta menas att vi som forskare kan låta förståelsen växa fram då man rör sig fritt mellan 

teori och empiri.
12

  

 

 

 

 

 

                                                           
10

Florén, Anders & Ågren, Henrik, Historiska undersökningar: grunder i historisk teori, metod och 

framställningssätt, 2., [uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2006, sida 47 

11
Denscombe, Martyn, Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 2. 

uppl., Studentlitteratur, Lund, 2009, sida 367 

12
Johannessen, Asbjørn & Tufte, Per Arne, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 1. uppl., Liber, Malmö, 

2003, sida 16-18 
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2.2 Datainsamlingsmetod 

”Datainsamling är en synnerlig central fas i undersökningsprocessen. Det handlar nu om att få 

tag i den information man söker så att man får in relevant material som utgör grunden för det 

analytiska arbetet.  Det är i denna del av arbetet som informationen omvandlas till kunskap som 

i sin tur gör det möjligt att besvara frågeställningen.”
13

 

 

Fallstudien har som mål att undersöka mjuk data. Med mjuk data menas data som text, bilder, 

eller ljud, i denna studie sker detta i form av intervjuer och observation.
14

  

Författarna valde att använda sig av semistrukturerade intervjuer, detta för att det skulle finnas 

utrymme för den intervjuade att kunna ge mer utförliga svar och även kunna känna friheten att 

formulera sig på ett personligt sätt. Personliga intervjuer ger även möjligheten till att observera 

respondenternas svar och beteende. 

 

2.3 Urval 

Författarna har på ett strategiskt sätt valt ut intervjupersoner. Det strategiska urvalet omfattar 

ledare samt de anställda inom bokningsverksamheten på företaget. Dessa var bokningschefen på 

Exceed VPAB, en coach från dagsverksamheten, en coach från kvällsverksamheten, tre bokare 

från dagsverksamheten, samt tre bokare från kvällsverksamheten. En av bokarna från 

kvällsverksamheten är även en av författarna till denna fallstudie, detta kommer att diskuteras 

vidare när det gäller tillförlitligheten i denna fallstudie. Detta urval har gjorts för att kunna 

besvara de frågeställningar samt syftet med denna fallstudie. 

 

 

 

                                                           
13

Larsen, Ann Kristin, Metod helt enkelt: en introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 1. uppl., Gleerup, Malmö, 

2009, sida 45 
14

Johannessen, Asbjørn & Tufte, Per Arne, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 1. uppl., Liber, Malmö, 

2003, sida 23-25 
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2.4 Genomförande 

I fallstudien har nio respondenter deltagit där de har svarat på semistrukturerade intervjufrågor. 

Sju av intervjuerna ägde rum på Exceeds huvudkontor i centrala Stockholm, en via e-mail samt 

en på Södertörns Högskola i Flemingsberg. De intervjuer som ägde rum på Exceeds huvudkontor 

skedde i ett konferensrum samt i ett mindre sammanträdesrum och genomfördes enskilt. Den 

intervjun som skedde per mail skickades ut och besvarades inom 30 minuter. Intervjun som 

genomfördes på Södertörns Högskola skedde i ett av grupprummen i skolans bibliotek. Tabellen 

nedan visar datum, tid, plats och metod för samtliga intervjuer. 

 Datum Tid Plats Metod 

Bokningschef (resp.1) 2011-04-28 20 minuter Exceeds huvudkontor i 

Stockholm 

Personlig 

intervju 

Dagscoach (resp.2) 2011-04-28 20 minuter Exceeds huvudkontor i 

Stockholm 

Personlig 

intervju 

Kvällscoach (resp.3) 2011-04-28 20 minuter Exceeds huvudkontor i 

Stockholm 

Personlig 

intervju 

Dagsbokare (resp.4) 2011-04-29 15 minuter Exceeds huvudkontor i 

Stockholm 

Personlig 

intervju 

Dagsbokare (resp.5) 2011-05-30 ---- Mail Frågor skickades 

via e-mail 

Dagsbokare (resp.6) 2011-05-30 20 minuter Exceeds huvudkontor i 

Stockholm 

Personlig 

intervju 

Kvällsbokare (resp.7) 2011-04-28 15 minuter Exceeds huvudkontor i 

Stockholm 

Personlig 

intervju 

Kvällsbokare (resp.8) 2011-04-29 15 minuter Exceeds huvudkontor i 

Stockholm 

Personlig 

intervju 

Kvällsbokare (resp.9) 2011-05-30 20 minuter Södertörns Högskola Personlig 

intervju 

 

Tabell 1: ”Sammanställning av intervjuer” 
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Författarna valde att använda sig av semistrukturerade frågor där respondenterna fick utrymme 

för att vidare utveckla sina tankar, exemplifiera, samt reflektera kring frågorna. Författarna valde 

att ställa olika frågor till bokningschefen, coacherna samt bokarna för att de har olika 

arbetsuppgifter och olika ansvarsområden.  

Innan intervjuerna påbörjades fick respondenterna information om vad fallstudien avser samt en 

kort presentation om varför författarna valt att undersöka just detta företag. Samtliga 

respondenter fick en förfrågan om att få spela in intervjun med hjälp av en diktafon för att säkra 

information samt detaljer i svaren. Författarna i samband med respondenterna kom fram till att 

samtliga respondenter skall vara anonyma i uppsatsen och samtliga intervjuer varade mellan 

femton till tjugo minuter, vardera. Ett undantag var intervjufrågorna som skickades per mail där 

man fick svar en halvtimme efter utskick.  

Författarna satt och observerade arbetsplatsen samt hur de anställdas rutiner och arbetssätt såg ut. 

Observationerna varade i sammanlagt tre timmar vid tre olika tillfällen. Den första observationen 

skedde 2011-04-28 och varade i en timme, den andra observationen skedde 2011-04-29 och även 

den varade i en timme. Den tredje observationen skedde 2011-05-30 och varade i en timme. 

  

2.5 Tillförlitlighet 

Vid användning av kvalitativ datainsamling kan det vara svårt som forskare att vara objektiv, 

detta för att som forskare har man en kunskap om teorier som behandlar ämnet. Denna kunskap 

kommer att finnas i baktankarna och kan i sin tur påverka respondenterna, omedvetet, vid 

användning av intervjufrågor.  

Ännu en risk med intervjuer är då respondenterna är representanter från ett företag. Risken med 

detta är att det kan leda till att respondenterna tänker på att de representerar företaget vilket i sin 

tur kan påverka trovärdigheten i svaren. Det som kan göras för att motverka denna risk eller 

minska risken är att försäkra respondenten om anonymitet och även förklara hur intervjuerna 

kommer att utföras samt svara på eventuella frågor som respondenten funderar över.  
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Respondenternas svar till frågorna kan även ha påverkats då författarna använde sig av en 

diktafon. Att ha en diktafon närvarande kan ha gjort att respondenterna kände någon slags oro 

och nervositet, vilket i sin tur kan påverka tillförlitligheten i svaren.
15

 

 

2.5.1 Validitet 

Validiteten i en undersökning påvisa att de mätningsmetoder som valts verkligen mäter det man 

avser att mäta och detta innebär då att validiteten är av hög grad. Ifall mätningsmetoden man har 

använt sig av inte passar till det man har valt att mäta bidrar detta till en låg validitet.
16

  

Mätningsmetoden som har valts för denna fallstudie har varit i form av intervjuer, denna form 

ansågs vara mest lämpligt för syftet med denna fallstudie. Anledning till valet av denna metod 

var att ge respondenterna friheten att kunna svara ostrukturerat och fritt samt tillägga något om 

de så ville.  

 

2.5.2 Reliabilitet 

Reliabiliteten i en undersökning visar i hur hög grad tillförlitligheten är inom en mätmetod. Ifall 

stora skillnader uppstår inom en mätning, kan undersökningen misstänkas ha låg reliabilitet. Vid 

hög reliabilitet har undersökningen en hög tillförlitlighet.
17

 Görs samma observation om, skall 

det ge samma utslag som vid den första observationen. Finns det en hög tillförlitlighet blir 

utslaget densamma gång på gång.
18

 

Då författarna har använt sig av en kvalitativ ansats innebär det att mjuk data kommer att mätas i 

denna fallstudie. Denna typ av data kännetecknas av svårigheter när det kommer till objektivitet, 

detta kan medföra att resultaten kan variera beroende på hur undersökningen genomförs. 
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För att vidare analysera huruvida denna fallstudie kan anses vara av hög tillförlitlighet är att man 

tar hänsyn till att en av författarna även är en av respondenterna i denna fallstudie. Fördelen med 

detta kan vara att författarna har en insyn i företaget som utomstående inte kan ha, detta medför 

dock en stor risk till huruvida tillförlitlig denna fallstudie är. Författarna känner till denna risk 

och i följd till detta analyserar den insamlade empirin objektivt, och inte från en anställds 

synvinkel. 
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3 Teori  

I detta kapitel ska författarna ge läsaren en inblick till de teorier som anses vara betydelsefulla 

för analysen av studien. 

 

3.1 Ledarskap 

För att förklara begreppet ledarskap och vad som definierar en bra ledare måste man förstå att 

många ledare har nått sina positioner på grund av att dem besitter egenskaper och kunskaper som 

anses vara av ett värde för organisationen. För att en ledare har hög kompetens inom 

arbetsuppgifterna behöver detta inte innebära att han är en bra ledare. En bra ledare ska kunna 

samarbeta, lyssna och engagera sina anställda för att nå upp till ett resultat som anses vara bra 

enligt verksamheten. En bra ledare ska även kunna identifiera de kunskaper han själv har och för 

att kunna göra detta måste han ha en god självkännedom som leder till en personlig utveckling 

hos ledaren. Då ledaren har en bra självkännedom kan han hantera olika situationer och fatta 

svåra beslut med säkerhet.
19

 

Det finns inte några fasta kriterier till vad som kännetecknar ett bra ledarskap. Anledningen till 

detta är att ingen situation är den andra lik. Till följd av detta kan det vara svårt att fastställa 

någon mall till huruvida man går till väga för att lösa problem eller agera enligt situationen. 

Däremot finns det olika variabler för att förstå effektivt ledarskap och Yukl beskriver dessa som: 

karaktäristiska drag hos ledaren, karaktäristiska drag för efterföljaren samt karaktäristiska drag 

för situationen som ledaren befinner sig i.
20 

Det har skådats en utveckling inom ledarskap och dess tillämpning genom åren.  Det har funnits 

olika definitioner på vad ledarskap är. En definition är att ledarskap anses vara en konst där man 

gör det man själv tror på, en annan definition är att ledarskap är en påverkansprocess där de 
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anställda lyssnar på ledaren för att uppnå de uppsatta målen och en tredje är att ledaren förmår de 

anställda att engagerat och utav egen vilja uppnå de uppsatta målen.
21

 
 

 

3.2 Ledarskapsstilar 

För att en ledare ska leva in i sin roll bör han kunna fatta olika beslut samt utöva ett ledarskap 

anpassat till det som situationen kräver där han analyserar och på ett förnuftigt sätt väljer sin 

ledarstil. Detta innebär att ledaren ska kunna hantera personalfrågor, kundfrågor samt 

administrativa problem. I de följande stycken presenteras ett antal ledarskapstilar som kan 

tillämpas på de olika ledarstilarna inom företaget Exceed. 

 

3.2.1 Situationsanpassat ledarskap 

Enligt den situationsanpassade ledarskapmodellen använder ledaren olika tillvägagångssätt 

beroende på vilka situationer som kan förekomma.
22

 

  

Ledarskapet blir mest effektivt då ledaren analyserar den enskilda situationen och behoven i 

denna situation och där efter utvärderar vilken ledarstil som är lämpligaste. Inom ett företag finns 

det självfallet personer med olika nivåer av kompetens, detta göra att ledaren bör variera sitt 

ledarskap från person till person. En ledarstil som förr gick att använda med en anställd behöver 

nödvändigtvis inte fungera vid ett annat tillfälle, det är väldigt viktigt att en ledare kan använda 

sig av olika ledarstilar vid rätt tillfälle.  
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Figur 1: Ledarstilar, ”Situationsanpassat ledarskap”
23

 

 

 

Ovanstående matris är till som ett hjälpmedel för en ledare. Denna kan ge förslag till vilken 

ledarstil som bäst passar in under givna omständigheter. Matrisen är indelad i fyra delar och 

beroende på vart ledaren hamnar skiljer sig uppgifts- och relationsfokusen i ledarskapet.  

 

– S1 – Ge order/styrande 

Högt vägledande och lågt stödjande ledarskap – ledaren är den som fattar besluten, han 

definierar vilka uppgifter som ska utföras och vem som utför dessa av medarbetarna. Detta kan i 

sin tur göra att ledandet blir väldigt enformigt. Denna stil passar i sin tur med de medarbetare 

som saknar högre kompetens men har entusiasm och hängivenhet inför sitt arbete och behöver 

ledning för att kunna komma igång. 

 

– S2 – Coachande 

Högt stödjande och högt vägledande ledarskap – här är det fortfarande ledaren som fattar beslut 

om uppgifter och vem som ska utföra dessa, men lyssnar på vad medarbetarna har att säga när 

det kommer till idéer. På så sätt blir ledandet mindre enformigt och öppnar för kommunikation 
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mellan båda parterna men det är fortfarande ledaren som fattar besluten. Medarbetarna har något 

av en kompetens men behöver övervakning och stöd för att slutföra sina uppgifter, då 

engagemanget saknas. 

 

 

– S3 – Deltagande/understödjande 

Lågt vägledande och högt stödjande ledarskap – uppgiftsindelningen och vem som ska utföra 

dessa är något som medarbetarna får avgöra. Kontrollen ligger till stor del hos medarbetarna men 

ledaren är den som tar hand om besluten. Medarbetarna har kompetens men saknar dock 

fortfarande motivationen för att kunna klara av uppgifterna. Det krävs inte mycket vägledande på 

deras kompetensnivå, dock är stöd viktigt för att förstärka medarbetarnas motivation samt 

självförtroende. 

 

 

– S4 – Delegerande 

Lågt vägledande och lågt stödjande ledarskap – här delegeras den största delen av beslutsfattande 

när det kommer till uppgiftsindelningen osv. till medarbetarna, ledaren involveras när det behövs 

vid beslutsfattande. Medarbetarna har då en hög kompetens och ett engagemang, det som krävs 

av ledaren är väldigt lite tillsyn och stöd. 

 

 

De lämpligaste ledarstilarna som kan ses passande för bokningsverksamheten kan vara en 

kombination mellan den styrande, coachande samt den delegerande ledarstilen. Man kan se att 

den styrande ledarstilen är passande då bokningschefen och coacherna är de som fattar de 

slutgiltiga besluten. Den coachande ledarstilen är lämpligast i en situation där coacherna är till 

som stöd för bokarna då svårigheter uppkommer kring kundbokning. Ett exempel på den 

delegerande stilen som förekommer på Exceed är då bokningschefen vid varje måndagsmöte 

delegerar ut arbetsuppgifterna till coacherna. Här delegerar bokningschefen ut arbetsuppgifterna 

kring bokningsverksamheten och det ansvar som kommer med detta.  
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Figur 2: Utvecklingsnivåer, ”Situationsanpassat ledarskap”
24

 

 

 

 

I denna teori definieras även fyra olika utvecklingsnivåer hos medarbetarna, med detta menas 

den kompetens personen har för att kunna utföra en viss uppgift men även hur engagemanget är 

inför denna uppgift.  Detta används när ledaren står inför ett val av ledarstil för en enskild 

situation och ledaren börjar då med att göra en helhets analys av varje medarbetare och de 

arbetsuppgifter de ska utföra. Ledaren ser över utvecklingsnivån för varje uppgift och ser vad 

som krävs, D1-D4. Därefter bestäms en passande ledarstil för uppgiften, S1-S4, för att sedan se 

över situationen med medarbetaren och utveckla en gemensam plan. Processen avslutas med 

uppföljning för att kontrollera att uppgiften utförts.
25

 

 

Dessa fyra utvecklingsnivåer är något som kan hittas på Exceed, detta då det finns personer med 

mer erfarenhet än andra just i denna typ av arbetsuppgifter som bokningsverksamheten har. 

Bokningschefen har i uppgift att leda coacherna så att dem i sin tur kan leda dags – och 

kvällsbokarna på bästa möjliga sätt för att uppnå antalet uppsatta bokningar. I varje grupp finns 

det personer som har något mer av en kunskap när det kommer till arbetsuppgifterna och behöver 

inte samma vägledning coachning som de som inte arbetat lika länge alternativt är relativt nya på 

företaget. Det finns exempelvis några kvällsbokare som har arbetat i över ett år som inte behöver 
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lika mycket vägledning av coachen, sedan finns det de som har arbetat i ca 3 månader som är 

relativt nya och kan behöva lite mer feedback och hjälp. 

 

 

3.2.2 Path-goal 

I början av 70-talet utvecklade Robert House denna teori som är en av de mest studerade 

teorierna när det kommer till kontingensteorier. Denna teori menar att en effektiv ledare 

motiverar sina medarbetare att inse att de är dem som kan tillfredställa sina behov och även 

förväntningar genom att utföra sina uppgifter eller arbete väl. De ska även förstå att 

tillfredsställelsen eller behovet blir större då de presterar bättre.
26

 

 

 

"The path-goal theory of leadership was developed to explain how the 

behaviour of a leader influences the satisfaction and performance of 

subordinates" 
27

 

 

 

Teorin tar även upp att det som ledare är väldigt viktigt att kunna ge sin medarbetare de stöd som 

behövs, psykologiskt samt tekniskt, när det kommer till hantering av de uppgifter som tilldelas. 

Det är även viktigt att det finns ett pågående informationsutbyte mellan parterna för att kunna 

vara säker på att medarbetaren klarar av uppgiften. Det tas även upp fyra olika ledarstilar som 

leder till ett effektivt ledarskap vid olika situationer, den styrande, stödjande, deltagande och den 

prestationsinriktade. 
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- Styrande 

Denna typ av ledare förklarar för sina medarbetare vilka mål som ska uppnås och vad som måste 

göras samt vad som händer då dessa mål inte uppnås i tid eller inte uppnås alls. Disciplin 

används av ledaren för att få arbetet utfört. Som ledare kan man även använda sig av belöningar 

och bestraffningar vid väl utförande av uppgift och då man lyckats mindre bra med utförandet. 

Denna stil är den som är mer uppgiftsinriktande av de fyra ledarstilarna. 
28

 

 

 

- Stödjande 

Här har den stödjande ledaren ett intresse för medarbetarna. Ledaren ser till de olika behoven 

som finns såsom de psykiska behoven, för att sedan försöka tillfredsälla dessa om det behövs. En 

stödjande ledare försöker skapa en behaglig miljö där medarbetarna känner sig stöttade och 

välbemötta. Det är viktigt att medarbetarna trivs på sin arbetsplats och mår bra, detta för att det i 

sin tur ska leda till effektivitet förhoppningsvis i arbetet. 
29

 

 

 

- Deltagande 

I denna ledarstil får medarbetarna ett något större ansvar och är mer deltagande i beslutsfattandet 

på sin arbetsplats eller i sin arbetsgrupp. Ledaren är uppmuntrande till ett deltagande i 

beslutsfattandet och andra arbetsrelaterade frågor, detta för att oftast uppfattar de anställda saker 

som sker på arbetsplatsen annorlunda än ledarna och kan då påpeka detta. 
30

 

 

 

- Prestationsinriktad 

Denna typ av ledarstil ser prestationsförmågan hos medarbetarna som något väldigt viktigt, det 

förväntas av medarbetarna att de utför sina uppgifter så bra som möjligt. Detta gäller på den 
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individuella nivån samt den organisatoriska. Arbetet ska vara utmanande för de anställda och de 

ska kunna ta egna initiativ för att uppnå sina mål.
31

 

 

En anpassning av de styrande, stödjande samt prestationsinriktade ledarstilarna passar in på 

företaget Exceed. Den styrande ledarstilen är passande på Exceed där de tydligt arbetar med 

uppsatta mål, då bokningschefen är styrande gentemot coacherna och coacherna är vidare 

styrande gentemot bokningsverksamheten. En stödjande ledarstil är lämplig då bokarnas 

välbefinnande är en viktig faktor för att de ska kunna utföra sina arbetsuppgifter på bästa möjliga 

sätt. Att en prestationsinriktad ledarstil är lämplig på företaget Exceed är givet då det finns 

uppsatta mål för bokningsverksamheten.  

 

Robert House hävdar att för att kunna bli en effektivare ledare bör man kunna anpassa sin 

ledarstil efter den situation som uppkommer. Som ledare behöver man inte nödvändigtvis 

använda sig av enbart en ledarstil, att kunna kombinera olika stilar är bra för att kunna bli en 

effektiv ledare. För att en ledare ska veta vilken ledarstil som är bäst att använda sig av finns det 

en del faktorer som bör ses över, de anställda och deras kunskaper, kompetens, färdigheter osv. 

Det är även viktigt att ledaren ser över uppgiftens struktur och karaktär vilket är viktiga 

miljörelevanta faktorer, som kan påverka effektiviteten inom organisationen. 
32
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4 Företaget Exceed VPAB 

Här vill författarna ge läsaren en inblick i hur Exceed VPAB fungerar som företag och hur de 

arbetar i företaget. Författarna ska även redovisa den empiri som insamlats med hjälp av 

intervjuer.  

 

4.1 Företagsbeskrivning 

På företag arbetar man med oberoende finansiell rådgivning vilket innebär att de inte har några 

egna produkter såsom bankerna har utan de samarbetar istället med Sveriges storbanker och 

fondförvaltare. Detta för att kunna ge sina kunder de bästa möjligheterna när det kommer till val 

av olika finansiella produkter. Som privat person kan företaget erbjuda privat rådgivning 

gällande fonder, garantiprodukter, kapitalförsäkring, pensionsförsäkring, hedgeprodukter, 

fastigheter, bolån, livförsäkring, sjukvårdsförsäkring samt barnförsäkring. För företag kan 

Exceed förmedla alltifrån gruppförsäkringar till pensionsfrågor, samt kapitalförvaltning, 

beskattning och juridiska frågor.
33

 

 

I dagsläget har Exceed VPAB sex kontor runt om i Sverige. Det första kontoret grundades i 

Stockholm, sedan utökades företaget vidare med nya kontor i Göteborg, Malmö, Uppsala, 

Västerås och Helsingborg. Bokningschefen nämner även att en stor del av företagets verksamhet 

är baserad på kundtjänsten som omfattar ca 80 personer på Stockholms- och Göteborgskontoren. 

De anställda har då i uppgift att boka in potentiella kunder på seminarier samt att regelbundet 

kontakta befintliga kunderna för uppföljning. Uppbokning på seminarier samt uppbokning av 

enskild rådgivning hos en rådgivare sker via en bokare. På Stockholms- och Göteborgskontoret 

finns det dagsbokare såväl som kvällsbokare. Dagsbokarna är heltidsanställda medan 

kvällsbokarna arbetar på deltid. Kvällsbokarna arbetar minst två gånger i veckan, endast måndag 

till torsdag och arbetar fyra timmar per pass.  
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Bokningsprocessen nedan förklarar hur bokaren tar kontakt med potentiella eller befintliga 

kunder. Bokaren får en lista av coachen på namn med personer av intresse till företaget som i sin 

tur har fått den av bokningschefen. Målet för dagsbokarna är att boka in fem kunder om dagen 

och för kvällsbokarna är antalet tre kunder. Det viktiga är antalet bokningar och inte antalet 

samtal. Personerna vars namn som står på listan är personer med en årsinkomst på 300 000 kr 

eller högre. I denna lista finns det namn, adress, ungefärlig taxeringsinkomst, samt 

telefonnummer. Bokaren använder sig av denna lista för att kontakta potentiella kunder, med 

uppgiften att erbjuda en plats samt boka in personerna på seminarier. När en person närvarar vid 

seminariet ses denne som en kund hos företaget.  

Nästa steg för kunden är att boka in sig hos en rådgivare för ett enskilt möte som bokas in efter 

seminariets slut av en värdinna. Det enskilda mötet bokas direkt av värdinnan, dagen som bokas 

in är den dagen som passar kunden bäst.  Här har kunden möjlighet att tillsammans med en 

rådgivare gå igenom kundens privatekonomi.  Väljer kunden att använda sig av företagets 

tjänster så som hjälp med fonder, försäkringar, kapitalförsäkring, livsförsäkring och övriga 

tjänster, utför rådgivaren placeringen åt kunden.  

Steget efter detta är uppföljningsmöten. Dagscoachen menar att för att kunna ge kunden den 

bästa möjliga rådgivning har man uppföljningsmöten under årets gång. Bokning av 

uppföljningsmöten sköts av bokaren. Det som sker är att bokaren kontaktar den befintliga 

kunden för att boka in denna på ett uppföljningsmöte med rådgivaren. Antalet uppföljningsmöten 

varierar beroende på vad kunden är i behov av och anser vara nödvändigt dock brukar hållas 

mellan tre till fem gånger per år. Nedan finns det en figur till förklaring av bokningsprocessen: 
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Figur 3: Bokningsprocesscen. 

Därefter läggs den bokade kunden in i en enskild lista tillhörande respektive bokare. När bokare 

har kontaktat potentiella kunder och lyckats boka in dem på seminarium, hamnar deras namn på 

denna enskilda lista. Det finns även en kolumn i denna lista där det står om kunden av någon 

anledning inte kunnat närvara vid seminariet eller fått förhinder men även om kunden har 

närvarat vid seminariet och gått vidare till privat rådgivning. Denna lista anses vara en privat 

uppföljningslista där samtliga bokare, från dags- och kvällsverksamheten, kan se över sina 

kunder. Bokaren kontaktar då samtliga kunder som inte kunnat närvara och försöker då hitta ett 

nytt seminarietillfälle som kan passa denna kund bättre.  
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4.2 Företaget Exceed VPAB och respondenterna 

Företaget som behandlas i denna fallstudie är företaget Exceed VPAB och författarna har valt att 

intervjua nio personer som arbetar på företaget. Respondet ett är bokningschefen, respondenter 

två och tre är coacher, respondent fyra, fem och sex är dagsbokare samt respondenter sju, åtta 

och nio är kvällsbokare. Respondent nio från kvällsverksamheten är även en av författarna till 

denna fallstudie. 

 

Figur 4: Tabell över respondenterna 

Kontoret i Stockholm är beläget på Vasagatan i centrala Stockholm och består av två våningar.  

På plan ett av huvudkontoret finner man receptionen samt rådgivarnas kontor.  

På plan två finner man arbetsytan för bokningschefen, coacherna samt bokarna. Arbetsytan för 

bokarna består av två rum, dock finns det ingen dörr mellan rummen. Arbetsplatsen är i form av 

ett öppet landskapskontor, där bokarna sitter vid två bord. Det finns avskärmningar på samtliga 

bord med möjlighet att interagera med varandra. Coacherna har sina egna arbetsytor i samma 

rum som bokarna, detta för att de ska vara lättillgängliga för bokarna. Bokningschefen har ett 

eget privata kontor på samma våning, dock avskiljt från bokarna och coacherna.  
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Bokarna är de som ringer upp potentiella kunder samt befintliga kunder för uppföljning detta 

som tidigare nämnt från en sammanställd lista av coacherna. De bjuder in kunden till ett 

seminarium som en rådgivare håller. Rådgivaren för det specifika seminariet berättar vad 

företaget gör samt hur den ekonomiska marknaden ser ut i dagsläget. Seminarierna hålls av olika 

rådgivare från företaget och sker på de olika kontoren i runtom i Sverige. Vid vissa tillfällen 

erbjuder företaget även seminarier på andra platser i närheten av deras kontor, som t ex. på fina 

hotell som gör upplevelsen lite mer exklusiv. Detta då företaget försöker nå ut till kunder som 

inte är bosatta i närheten av de lokala kontoren. När dessa seminarier har avslutats kan de 

inbjudna kunderna ställa frågor och även boka in sig på ett enskilt möte med en rådgivare.  

Som tidigare nämnt har dagsbokarna och kvällsbokarna olika dagsmål som ska uppnås detta för 

att antalet arbetstimmar skiljer sig mellan dessa två grupper. Dagsbokarna arbetar heltid och 

kvällsbokarna är deltidsanställda och arbetar ca fyra timmar per arbetspass enbart måndag till 

torsdag, som består till majoriteten av studerande. Kvällscoachen nämner att han använder sig av 

tävlingar och peppning för att öka motivationen. Tävlingarna som kvällscoachen använder sig av 

kan vara i form av grupptävlingar, då bokarna delas upp i grupper och tävlar mot varandra, där 

priset är en tidigare hemgång vid uppnått dagsmål. Coacherna nämner att de har haft möjlighet 

att prova sig fram för att se vilka vägar som passar gruppen bäst för att de ska kunna prestera och 

arbeta bra tillsammans. Med detta menar de att som coacher måste man anpassa sig som ledare 

för att kunna utläsa vad som passar just denna grupp bäst.  

Bokningschefen har indirekt kontakt med dags- och kvällsbokarna, dock en direkt kontakt med 

coacherna. Detta innebär att bokningschefen förmedlar och delegerar ut ansvaret till bokarna 

genom coacherna. Figur 4 tydliggör denna struktur ytterligare. Bokningschefen menar att det inte 

finns möjlighet att ha en direkt kontakt med bokarna dagligen då han har ett stort ansvarsområde 

inom företaget. Dag- och kvällscoacherna har däremot en direkt kontakt både med 

bokningschefen samt med bokarna, detta innebär att coacherna fungerar som ett mellanled 

mellan dessa parter. Dock finns det möjlighet för bokarna att ta kontakt med bokningschefen vid 

behov.  

Företaget har även utbildningar för personalen för att de ska vara uppdaterade på vad som sker 

på den ekonomiska marknaden samt för att kunna ge kunderna den information de behöver vid 
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frågor. Finansutbildningar sker tre till fem gånger om året och hålls av rådgivare, en 

samarbetspartner eller en av coacherna som utbildar medarbetarna på företaget, där dags – och 

kvällsbokare deltar. Vid vissa fall görs även tentor på de utbildningar man har haft, vilket ger en 

bokare ett diplom vid utbildningens slut och en bra merit.  

 

– Respondent ett: Bokningschef 

Respondent 1 är en man på 30 år med en utbildning inom ekonomi och erhåller titeln som 

civilekonom.  Respondent 1 är bokningschef för Stockholm- och Göteborgskontoret och har varit 

anställd på företaget i 5½ år. Han är även delägare i företaget samt sitter i styrelsen med ett brett 

ansvarsområde som innefattar personal frågor, administration, rekrytering, coachning, utveckling 

av företaget, utveckling av coacher samt målsättning. Ansvarsområdet innefattar cirka 80 

personer både på Stockholms- och Göteborgskontoret. Respondenten beskriver ledarskap som ett 

ansvarstagande gentemot människor samt att man ska leda dessa mot ett givet mål. Personen har 

sju underanställda coacher, varav fyra stycken i Göteborgskontoret och tre stycken i 

Stockholmskontoret, samt bokare i båda kontoren. Han har direkt kontakt med de underanställda, 

främst med coacherna där de har möten varje måndag och går igenom siffror och resultat från 

föregående vecka där han förmedlar ut information och de mål som ska uppnås under veckan till 

coacherna. Tillsammans försöker bokningschefen och coacherna komma fram till beslut och 

målsättning. Coacherna i sin tur förmedlar informationen vidare till bokarna. 

 

– Respondent två: Coach för dag 

Respondent 2 är en man på 30 år med en gymnasie utbildning med inriktning samhälle. 

Respondent 2 är dagscoach som arbetar för dagverksamheten och har arbetat på företaget sedan 

2007 och började då som kundbokare på dagen. Som dagscoach har han ansvar för personalen 

och att se till att de uppsatta målen blir uppnådda. Andra ansvarsområden är även att se till 

personalens välbefinnande och utveckling. Respondenten arbetar utifrån uppsatta mål som har 

delegerats ut av bokningschefen och väljer sedan själv hur de ska gå tillväga för att uppnå dessa. 

Personen arbetar på de sätt att sätta ett högre mål än vad som har delegerats ut för att kunna ha 
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framförhållning samt för att motivera sina underanställda till bra resultat. Med bra resultat menas 

att målen som är uppsatta på antalet bokningar per arbetsdag ska vara uppnådda. 

 

– Respondent tre: Coach för kväll samt dag 

Respondent 3 är en man på 21 år med en gymnasie utbildning med inriktning samhälle och 

ekonomi. Denna respondent är kvällscoach men arbetar även som coach för dagverksamheten 

tillsammans med förgående dagscoach. Han har arbetat som coach i ungefär sex månader och har 

tidigare arbetat som kvällsbokare på företaget med liknande ansvarsområden som förgående 

dagscoachen. Han använder sig av den stilen att denne jämställer sig med gruppen och då kan de 

underställda se denne som en i gruppen och på sätt tillsammans uppnå målen. Denne tror sig 

uppfattas som ett verktyg för de underanställda för att uppnå målen samt även som lättillgänglig 

och hjälpsam. Respondenten använder sig inte av direkta direktiv till de underställda på kvällen 

förutom det självklara som de uppsatta målen, personen väljer istället att arbeta tillsammans med 

de underställda för att uppnå dessa mål.  

 

– Respondent fyra: Dagsbokare 

Respondent 4 är en kvinna på 23 år med en pågående ekonomiutbildning. Arbetar som 

dagsbokare, dock har tidigare även arbetat som kvällsbokare på företaget. Har varit anställd i 

snart två år och arbetar på heltid sedan någon månad tillbaka. I arbetsuppgifterna ingår att man 

tar kontakt med potentiella kunder och även befintliga kunder för att boka in dem på seminarium 

samt privata möten med företagets rådgivare. 

 

– Respondent fem: Dagsbokare 

Respondent 5 är en kvinna på 23 år med en gymnasie utbildning där hon valde turism inom 

handel administration. Arbetar som dagsbokare sedan i början av förra året, men har dock varit 

ledig under en längre period. Denna bokare tar kontakt med företag som potentiella kunder och 
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även befintliga företagskunder. Tillskillnad från de övriga respondenterna arbetar denne med 

företag som kund.  

 

– Respondent sex: Dagsbokare 

Respondent 6 är en man på 26 år med som har läst några kurser inom ekonomi på universitet.  

Arbetar som dagsbokare med en heltidsanställning på företaget sedan tre år tillbaka med 

liknande arbetsuppgifter som ovanstående dagsbokare (resp. 4), med andra ord att ta kontakt med 

potentiella kunder samt befintliga kunder för att boka in dem på seminarium och privata möten 

med företagets rådgivare.  

 

– Respondent sju: Kvällsbokare 

Respondent 7 är en man på 22 år med en pågående ekonomiutbildning. Arbetar som 

kvällsbokare och har arbetat på företaget i nästan ett år med uppgift att ringa potentiella samt 

befintliga kunder, för att boka in dem på seminarium samt till rådgivarmöten. Som kvällsbokare 

arbetar denne minst två gånger i veckan och inte heltid.  

 

– Respondent åtta: Kvällsbokare 

Respondent 8 är en kvinna på 19 år med en gymnasie utbildning med inriktning samhälle.  

Även denna respondent arbetar som kvällsbokare och har arbetat på företaget i ungefär fem 

månader med samma arbetsuppgifter som föregående kvällsbokare. 

 

– Respondent nio: Kvällsbokare 

Respondent 9 är en kvinna på 24 år med en pågående ekonomiutbildning. Arbetar som  

kvällsbokare och har varit anställd på företaget i drygt fem månader. Som kvällsbokare har 
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denne i uppgift att, som respondent sju och åtta, ringa upp potentiella samt befintliga kunder för 

att boka in dem på seminarium och även för enskilda möten med rådgivare.  

 

 

4.3 Ledarbeteende  

I empirin som insamlats genom intervjuer med respondenterna har man kommit fram till att fem 

beståndsdelar tydligt framkommer inom ledarstilarna på bokningsverksamheten. Dessa fem 

beståndsdelar är delegering, belöning, bestraffning, övervakning samt motivering och anses vara 

av stor vikt för att kunna utläsa de olika dragen hos ledarna.  

 

 

4.3.1 Delegering  

Delegering är en viktig aspekt inom företaget för att informationsspridningen samt 

arbetsuppgifterna ska vara klara och tydliga för de anställda. Delegeringen sker från 

bokningschefen till coacherna som i sin tur har hand om informationsspridningen, uppdelning av 

arbetsuppgifter, målsättningen för veckan samt att eventuella företagshändelser förmedlas vidare 

till bokarna. 

Bokningschefen säger även: 

Att en viktig aspekt i ett bra ledarskap är att vara tydlig i sin kommunikation så 

att rätt information om vad som förväntas av de underanställda når ut.  

 

Bokningschefen (resp.1) är väldigt tydlig med att han väljer att delegera ut ansvaret för 

bokningsverksamheten till coacherna, detta kan innefatta personal relaterade ämnen, scheman 

samt utdelning av listor på kunder. Vidare menar bokningschefen att på grund av sitt breda 

ansvarsområde inte har tid med att prata eller förmedla all information direkt till bokarna.  
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Delegeringen sker veckovis varje måndag då bokningschefen och coacherna har möten om 

bokningsverksamheten, där de diskuterar bland annat antalet bokningar som ska vara uppnådda i 

slutet av veckan och på så sätt då delegerar ut ansvaret. 

 

 

4.3.2 Belöning 

Samtliga respondenter är ense om vikten av belöning på företaget. Coacherna samt 

bokningschefen använder sig av belöning då bokaren har uppnått det uppsatta målet för dagen. 

Coacherna väljer att använda sig av belöning gentemot bokarna och detta i form av påökning av 

lönen, tidigare hemgång samt priser så som biobiljetter då bokarna uppnått det uppsatta 

dagsmålet. Hur ofta bokarna uppnår målet är olika från bokare till bokare. Bokningschefen kan 

dela ut belöning i form av en befordran från exempelvis bokare till coach, vilket har skett 

tidigare.  

Dagscoachen säger även att den bästa belöningen han kan ge någon är beröm och enligt honom 

är det även den bästa motivationen till ett bra arbete.  

En av kvällsbokarna (resp.8) menar att:  

Att coachen använder sig av belöning gör att jag vill prestera bättre och 

biobiljett är kul att få.  

Även en dagsbokare (resp.6) hade en liknande tanke om belöning som föregående 

respondent:  

Att använda sig av belöning är en väldigt bra ide, det är ett enkelt sätt till att 

kunna motivera sina anställda. Det känns alltid bra att få en extra slant för ett 

väl utfört arbete. 
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4.3.3 Bestraffning 

Fyra av respondenterna delade liknande tankar om att bestraffning är en viktig del av 

verksamheten. Coacherna använder inte sig av en direkt bestraffning utan arbetar på det sättet att 

om en bokare inte uppnår de uppsatta målen under en period, beroende på graden av problemet, 

har coachen ett individuellt möte med denna bokare för att se över orsakerna till varför målen 

inte blir uppnådda. Tillsammans försöker coachen och bokaren komma fram till en lösning om 

hur de ska lösa problemet, är det så att problemet består kan coachen överväga en uppsägning av 

bokaren.  

Två av bokarna nämner att det är bra med den form av bestraffning som går ut på individuella 

samtal.  Dem menar att på detta sätt kan de få en klar bild över sina brister för att sedan se vad 

som krävs för att förbättra dessa brister: 

Det är bra att få reda på vart det brister i arbetet så att man kan bli bättre.

                         (Respondent 7) 

 

Individuella samtal är ett bra sätt till att prestera sitt bästa. Räcker inte det är 

det alltid bra att veta varför.               (Respondent 5) 

 

 

4.3.4 Övervakning 

Tre av bokarna, bokningschefen samt båda coacherna, är överens om att övervakning är viktig 

för att ha kontroll över de underanställda samt arbetssituationen. Coacherna övervakar bokarna 

under ett arbetspass för att se om allt fungerar som det ska. Ett exempel är då coachen går runt 

och iakttar bokarna samt sätter sig och medlyssnar på samtalen.  Den största anledningen är för 

att se till att bokarna utför sina arbetsuppgifter. Bokningschefen använder sig av en annan typ av 

övervakning där han får information från coacherna om hur situationen på 

bokningsverksamheten ser ut. Han sa följande: 
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Visst att jag inte är syns bland bokarna men jag vet vad som sker på 

arbetsplatsen. Informationen om det som pågår på arbetsplatsen får jag 

av coacherna, men jag kan även gå ut och titta till bokarna då och då. 

 

 

4.3.5 Motivering 

En annan beståndsdel som anses vara viktig är motiveringen av de anställda, bokarna. Samtliga 

respondenter menar att genom motivation arbetar man bättre och mer effektivt. Motivering av 

bokarna användes väldigt frekvent av coacherna, detta för att en stor del av verksamheten är 

beroende av att bokarna är effektiva och vill prestera. Motivation ges i form av beröm, tävlingar, 

inspirerande citat samt i enskilda samtal. Kvällscoachen anser att det är av stor vikt att motivera 

hela gruppen och se till att alla arbetar tillsammans för att uppnå målen. Detta gör han med 

grupptävlingar där de två borden tävlar gentemot varandra för att uppnå ett gemensamt mål. 

Dagscoachen anser att den bästa motivationen till ett bra arbete är beröm dock ska detta ges med 

måtta och när det är välförtjänat.  Dagscoachen uttryckte sig på detta sätt:  

Bygg inte upp hinder för dig själv, utan se det positiva i det hela. 
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4.4 Sammanfattning av empirin  

De genomförda intervjuerna klargjorde att det förekommer fem beståndsdelar som är av vikt för 

företaget Exceed och dess ledarstil. I figuren nedan följer en sammanfattning på de fem 

beståndsdelar respondenterna ansåg uppstår i företaget och ledarstilen hos bokningschefen, 

dagscoachen samt kvällscoachen: 

 

Ledarbeteende 

Beteende Bokningschef 

(resp.1) 

Dagscoach 

(resp.2) 

Kvällscoach 

(resp.3) 

Delegering ●   

Belöning ● ● ● 

Bestraffning  ● ● 

Övervakning ● ● ● 

Motivering              ● ● ● 

 

Tabell 2: ”Sammanställning av empiri” 
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5 Analys 

Syftet med detta kapitel är att tolka och analysera den insamlade empirin med hjälp av de teorier 

som nämnts i föregående kapitel. 

 

5.1 Analys av empirin samt ledarskapsstilar 

I de följande styckena ges en analys av den empirin som insamlats samt en tillämpning av de 

olika ledarskapsstilarna på företaget Exceed VPAB.  

 

5.1.2 Delegering  

Delegering är en viktig aspekt för företaget för att informationsspridningen samt 

arbetsuppgifterna ska vara klara och tydliga för de anställda. 

Det vi kunde observera utifrån den insamlade empirin var att bokningschefen (resp.1) tydligt 

delegerar ut uppgifter kring bokningsverksamheten till coacherna. Anledningen till detta är att 

bokningschefen fokuserar på det administrativa inom företaget, rekrytering samt utveckling av 

företaget och låter coacherna ta hand om bokningsverksamheten. Detta kan bero på att coacherna 

anses ha stor kompetens och inte behöver en styrande ledare som ger direkta order utan 

samarbetar istället för att uppnå de givna målen. Bokningschefen delegerar den största delen av 

beslutsfattande till coacherna och involveras när det behövs vid beslutsfattande gällande 

bokningsverksamheten. Det som krävs av bokningschefen är väldigt lite stöd och tillsyn. En 

ledarstil som kännetecknar denna typ av ledarskap är det situationsanpassade ledarskapet S4 – 

delegerande.  

I Path-goal teorin innebär den styrande ledarstilen att ledaren ger klara direktiv om vilka mål 

som ska uppnås, vad som måste göras samt konsekvenserna då dessa mål inte uppnås i tid eller 

uppnås alls. Detta är något som utmärks hos bokningschefen då han tydligt säger till coacherna 

vad som ska vara uppnått vid veckans slut, dock får coacherna utforma samt strukturera sättet 

bokarna ska gå till väga för att uppnå de givna målen på egen hand. Med detta kan vi klart se att 

bokningschefen har en styrande ledarstil gentemot coacherna. 
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5.1.3 Belöning 

Belöning nämndes av samtliga respondenter. Man kan tydligt se att belöning är en viktig del av 

arbetsprocessen både när det kommer till bokningschefen och coacherna. En stor del av 

coachernas arbete är sammankopplat till belöning då de ser att detta kan öka bokarnas prestation. 

Som tidigare nämnt i empirin finns det olika typer av belöning de har valt att använda sig av då 

dagscoachen tidigare nämnde att beröm var den bästa typen av belöning han kunde ge till en 

bokare.  

Belöning är något som i Path-goal teorin utmärks i den styrande ledarstilen och detta är något vi 

ser hos bokningschefen och coacherna. Denna typ av ledare är passande på Exceed då de tydligt 

arbetar med uppsatta mål, där bokningschefen är styrande gentemot coacherna och coacherna är 

vidare styrande gentemot bokningsverksamheten. De förmedlar ut till bokarna vad som förväntas 

av dem inför varje pass, antalet bokningar per person eller gruppvis och att snittet på antalet 

bokningar ska vara på antingen fem eller tre beroende på om det gäller dags eller 

kvällsverksamheten. Sättet bokningschefen kan belöna på är genom, som tidigare nämnt, 

befordringar av bokare till coacher. Hans maktposition medför att han har auktoritet till att 

belöna på detta vis och detta gör i sin tur att han har ett styrande ledarskap. Det styrande 

ledarskapet innefattar även att ledaren är säker på sin sak, tydlig i sin kommunikation samt 

disciplinerad i sitt arbete, något som vi utifrån den insamlade empirin kan utläsa hos 

dagscoachen (resp.2). Dock kan han inte belöna på samma sätt som bokningschefen då han inte 

har samma maktposition, utan väljer att belöna ett väl utfört arbete med beröm i första hand och 

inte med priser. Kvällscoachen (resp.3) har en liknande ledarstil som dagscoachen. Den största 

skillnaden när det kommer till belöning mellan dagverksamheten och kvällsverksamheten är att 

kvällscoachen är mer stödjande samt prestationsinriktad mer än en styrande ledare så som 

dagscoachen. Det som skiljer coacherna åt är att kvällscoachen är en aning mer avslappnad i sin 

ledarroll och inte lika strikt i sitt ledande. Av kvällsbokarna (respondenterna 7, 8 och 9) uppfattas 

han som en bra ledare med positiv och skämtsam inställning som är engagerad samt driven i sitt 

ledande. Även respondent tre använder sig av belöning och bestraffning som hjälpmedel. Trots 

att ledarna är väldigt målmedvetna innebär detta inte att de inte ser till bokarnas välbefinnande. 

Finns det något som stör deras arbete eller att coacherna ser att det inte är något som inte 

stämmer med en bokare kan de fråga hur de mår och bokarna har friheten att dela med sig om det 
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skulle vara något de behöver prata ut om. Ledarna är stödjande i sitt arbete och uppmuntrar alltid 

bokarna att göra sitt bästa. De lägger även tyngd på trivseln och använder sig av after-work, 

gruppaktiviteter och även tävlingar då för att förbättra sammanhållningen i arbetsgrupperna och 

på så sätt göra arbetsplatsen mer trivsam. Respondent tre är stödjande i sitt ledande då han gör 

sig medveten om de underanställdas välmående dock lägger stor vikt på att de underanställda ska 

utföra sina uppgifter så bra som möjligt.  

 

 

5.1.4 Bestraffning  

Den styrande ledarstilen inom Path-goal teorin beskriver att en ledare ska kunna bestraffa sin 

underanställda.  Då coacherna inte använder sig av någon direkt bestraffning utan har samtal 

med bokarna rörande hur de har presterat och vidare kan prestera bättre, ser bokarna på detta 

som mer av konstruktiv kritik och ingen bestraffning. Bokarna beskriv att denna typ av 

bestraffning kan komma att öka effektiviteten samt förbättra prestationsförmågan hos de 

anställda. Skillnaden mellan dagverksamheten och kvällsverksamheten är den att 

dagverksamheten utövar ovanstående form av bestraffning till större utsträckning då dagbokarna 

tilldelas större ansvar, med andra ord att dem har i uppgift att värva fler kunder än kvällsbokarna.   

 

 

5.1.5 Övervakning 

Tre av bokarna, bokningschefen samt båda coacherna, är överens om att övervakning är viktigt 

för att ha kontroll över de underanställda samt arbetssituationen. 

Ansvaret har delegerats ner till coacherna för att de har hög kompetens samt engagemang vilket 

medför väldigt lite tillsyn och stöd av bokningschefen.  Detta utmärks i det situationsanpassade 

ledarskapets stil S4-delegerande som innebär ett lågt vägledande och lågt stödjande ledarskap 

som kan ses i relationen mellan bokningschefen och coacherna. Coacherna i sin tur använder sig 

av S2-coachande ledarstil. Det finns en markant skillnad till huruvida övervakningen sker på 

dagverksamheten och kvällsverksamheten. Skillnaden mellan dags – och kvällsverksamheten 
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ligger till stor del att dagscoachen inte övervakar bokarna på samma sätt som kvällscoachen gör. 

Kvällscoachen är mer närvarande i sin övervakning då kvällsbokarna behöver mer stöd och 

övervakning för att slutföra sina arbetsuppgifter. Det finns som sagt heltidsanställda och 

deltidsanställda inom bokningsverksamheten och detta göra att coacherna och även 

bokningschefen anpassar sig efter den gruppen de leder och vad de anser passa bäst för att kunna 

uppnå de uppsatta målen. I bokningschefens fall har han i uppgift att leda coacherna så att dem i 

sin tur kan leda dags – och kvällsbokarna på bästa möjliga sätt för att uppnå antalet uppsatta 

bokningar. I varje grupp finns det personer som har något mer av en kunskap när det kommer till 

arbetsuppgifterna och behöver inte samma vägledning coachning som de som inte arbetat lika 

länge alternativt är relativt nya på företaget.  Det finns exempelvis några kvällsbokare som har 

arbetat i över ett år som inte behöver lika mycket vägledning av coachen, sedan finns det de som 

har arbetat i ca 3 månader som är relativt nya och kan behöva lite mer feedback och hjälp.  

 

 

5.1.6 Motivation 

Det som kan observeras utifrån den insamlade empirin är att motivering anses vara av stor vikt 

enligt respondenterna. Detta är viktigt i sig hävdar kvällscoachen då arbetsuppgifterna för 

bokarna är något likt ett säljarjobb vilket kräver en hög prestationsförmåga för att kunna 

övertyga kunderna att komma in på ett seminarium.    

Motivation har ingen tydlig indelning i någon ledarskapteori, däremot går den att kopplas till en 

prestationsinriktad ledarstil inom Path-goal teorin. Här anser coacherna att prestationsförmågan 

hos bokarna är av vikt, där de förväntar sig att bokarna utför sina arbetsuppgifter så bra som 

möjligt. För att vidare koppla motivation och den prestationsinriktade ledarstilen kan den 

uppskattning som ges i form av beröm samt en tillökning på lönen för ett väl utfört arbete ses 

som ett bra sätt att öka prestationen. Detta anses vara en bra motivationsstrategi då detta leder till 

att man ständigt vill prestera bättre. Skillnaden hos dags- och kvällsverksamheten ligger i 

huruvida coacherna motiverar respektive verksamhet. På kvällsverksamheten använder 

kvällscoachen mer motivationsinriktad ledning då kvällsbokarna är mindre erfarna och är i behov 



42 

 

av mer stöd och motivation. Dagsbokarna behöver inte lika mycket motivationsinriktat ledarskap 

då de har mer erfarenhet med de arbetsuppgifter som de får.  

 

 

5.2 Analyssammanfattning 

Avslutningsvis går det med hjälp av den insamlade empirin att se att det finns utmärkande 

komponenter som överensstämmer med de olika ledarstilarna inom det situationsanpassade 

ledarskapet samt i Path-goal teorin.  

Analyssammanfattningen visar att den styrande (S1), den coachande (S2) och den delegerande 

(S4) ledarskapsstilen inom det situationsanpassade ledarskapet är de ledarstilar som används 

inom bokningsverksamheten på Exceed. Även den styrande, prestationsinriktad och stödjande 

ledarstilen som är en del av Path-goal teorin, passar in då delegering, belöning, bestraffning och 

motivering är utmärkande beteenden inom dessa ledarstilar. Det som ligger i grunden till 

skillnaden mellan ledarstilen på dagverksamheten och kvällsverksamheten är personalen av 

respektive verksamhet. För att ytterligare förklara detta menar man att skillnaderna på ledarstilen 

mellan dagscoachen och kvällscoachen uppstår för att dagsbokarna har mer erfarenhet och anses 

vara mer självständiga i sitt arbete. På grund av detta kan dagscochen vara mer målinriktad och 

klar i sina direktiv till hur han vill att dagsbokarna ska utföra sitt arbete.  Kvällscoachen däremot 

är en aning mer avslappnad i sin ledarroll och inte lika strikt i sitt ledande för att han tar hänsyn 

till det faktum att kvällsbokarna kräver mer tillsyn och stöd i sitt arbete.  
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6 Slutdiskussion 

Syftet med detta kapitel är att besvara de problemfrågor som fallstudien behandlar utifrån 

resonemanget i analysen. 

 

6.1 Slutsatser  

De slutsatser vi kan dra utifrån analysen är att det tydligt förekommer skillnader mellan 

ledarstilen hos bokningschefen och coacherna. Bokningschefen använder sig av en styrande samt 

delegerande ledarstil. Hans position medför att han har den styrande rollen dock är han inte den 

strikta ledaren utan tillsammans med coacherna kommer farm till gemensamma beslut kring 

verksamheten samt målen. Däremot är det han som fattar de slutgiltiga besluten kring 

bokningsverksamheten. Inom den ledarstil av vad vi kan utläsa använder sig bokningschefen till 

stor del sig av delegering av arbetsuppgifter och ansvar, belöning samt övervakning för att kunna 

ha kontroll över bokningsverksamheten. Med hjälp av teorierna och empirin har vi kunnat dra 

denna slutsats. 

Coacherna har även utmärkande beteende som vi har kunnat återkoppla till teorierna. Detta är ett 

coachande beteende självfallet då deras arbetsuppgifter går ut på att motivera samt finnas 

tillgängliga för bokarna. De väljer även att använda sig av belöning och bestraffning för att 

motivera sina bokare till att prestera på bästa sätt. Detta utmärker den prestationsinriktade 

ledarstilen samt den stödjande ledarstilen inom Path-goal. Detta besvara vår frågeställning kring 

vilka ledarstilar som finns inom bokningsverksamheten på Exceed. 

Det vi observerade när vi genomförde denna fallstudie var att under dagsverksamheten var 

bokarna mer uppgiftsinriktade och mer engagerade i sitt arbete där de tar sin arbetsuppgift på ett 

stort allvar. Anledningen till detta är att de är heltidsanställda med högre prestationskrav än vad 

bokaren på kvällen har. Detta då det tydligt framgår att det finns olika mål för respektive 

bokningsgrupp. Dessa målsättningar medför en skillnad på ledarstilarna hos dags- och 

kvällscoachen då större delen av ansvaret ligger på dagsverksamheten vilket leder till att 

dagscoachen måste ha en mer prestationsinriktad motivering samt en blandning av styrande och 

coachande i sin övervakning av bokarna.  
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Då kvällsverksamheten inte har ett lika högt uppsatt mål finns det utrymme för mer vägledning, 

coachning, och stödjande motivering dock finns det en tidspress då bokarna endast arbetar ca 4 

timmar på kvällen.  

Hur dags och kvällscoacherna går till väga för att grupperna ska uppnå målen är olika då 

dagscoachen ser sig själv som en strikt men rättvis ledare och lägger stor vikt på att vara 

professionell i sitt arbetssätt. Kvällscoachen väljer en något mer avslappnad och vänskapligt sätt 

att leda sin grupp och ser även sig själv som ett verktyg istället för en ledare.  

Dessa skillnader som har utmärkts gör att vi kan besvara frågan om huruvida ledarstilarna skiljer 

sig inom dags- och kvällsverksamheten. Det skiljer sig i hur coacherna ser på sig själva som 

ledare och hur de väljer att gå till väga för att uppnå de målen de har fått för 

bokningsverksamheten.  

Vi anser att det är viktigt att en ledare bör ha i åtanke att människor inte är lika varken till sinnet 

eller beteendet och därmed bör bemötas på olika sätt. Detta gör att det är viktigt för ledaren att 

kunna variera mellan de olika ledarstilarna, både inom det situationsanpassade ledarskapet och i 

Path-goal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

7 Referenser 

7.1 Källor 

 Bergengren, Maria, Organisation & ledarskap: 1+1=3 : om organisationen och dess 

människor, 2. uppl., Bonnier utbildning, Stockholm, 2003 

 Denscombe, Martyn, Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna, 2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2009 

 Ejvegård, Rolf, Vetenskaplig metod, 4. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2009 

 Florén, Anders & Ågren, Henrik, Historiska undersökningar: grunder i historisk teori, 

metod och framställningssätt, 2., [uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2006 

 Hersey, Paul, Blanchard, Kenneth H. & Johnson, Dewey E., Management of 

organizational behavior: utilizing human resources, 7. ed., Prentice Hall, Upper Saddle 

River, N.J., 1996 

 Hunter, Judy “Improving Organizational Performance Through the use of effective 

Elements of Organizational structure”, International journal of health care quality 

assurance, vol 15, no.4/5, 2002 

 Johannessen, Asbjørn & Tufte, Per Arne, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 1. 

uppl., Liber, Malmö, 2003 

 Jönsson, Sten A. & Strannegård, Lars (red.), Ledarskapsboken, 1. uppl., Liber, Malmö, 

2009 

 Larsen, Ann Kristin, Metod helt enkelt: en introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 

1. uppl., Gleerup, Malmö, 2009 

 Mohrman, Allan M. (red.), Large-scale organizational change, 1. ed., Jossey-Bass, San 

Francisco, 1989 

 

 Yukl, Gary A., Leadership in organizations, 6. ed., Prentice Hall, Upper Saddle River, 

NJ, 2006 



46 

 

7.2 Internet källor 

 http://www.suntliv.nu/Amnen/Ledarskap-och-organisation/                             

2011-04-06   kl 17:02 

 http://www.ja.se/?p=33726&pt=110&m=3433                             

2011-05-01   kl 12:27 

 http://exceed.se/Historia.shtml                             

2011-04-08    kl 14:00 

 http://exceed.se/vart-arbetssatt-privat.shtml                     

2011-05-12    kl 20:05 

 http://www.fi.se/                        

2011-05-30    kl 20:16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.suntliv.nu/Amnen/Ledarskap-och-organisation/
http://www.ja.se/?p=33726&pt=110&m=3433
http://exceed.se/Historia.shtml%20%20%20%20%20%20%20%202011-04-08
http://exceed.se/Historia.shtml%20%20%20%20%20%20%20%202011-04-08
http://www.fi.se/


47 

 

8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1 - Intervju 

Bokningschef 

Några frågor innan vi börjar? 

1. Vad är ledarskap för dig? 

2. Hur ser du dig själv som ledare? 

3. Vad är ditt ansvarsområde och arbetsuppgifter? 

4. Vilka är dina underställda? 

5. Hur delegerar du arbetsuppgifter till de underställda? (Varför på detta sätt?) 

6. Kommer du och coacherna fram till gemensamma beslut när det kommer till 

bokningsverksamheten? 

7. Vad har du för relation till dina underställda? 

 

8.2 Bilaga 2 - Intervju 

Coacherna 

1. Hur anser du dig vara som coach? 

2. Trivs du i din roll som coach? 

3. Berätta om dina arbetsuppgifter och ansvarsområde. 

4. Hur delegerar du dina arbetsuppgifter till de underställda? 

5. Om det uppstår problem för en bokare, brukar bokarna då vända sig till dig? Om ja, hur 

löser du problemen? 

6. Har du uppsatta mål som de underanställda ska uppnå? 

7. Hur motiverar du dina underställda till att arbeta? 

8. Finns det någon form av belöning? T ex. belönar ni effektivitet, bestraffning när man inte 

uppnår målen? 

9. Vad har du för relation till dina underanställda? 
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8.3 Bilaga 3 - Intervju 

Bokare 

1. Arbetsuppgifter/avdelning? 

2. Vid svårigheter, vem vänder du dig till? 

3. Relationen till coachen, vänskaplig eller mer professionell? 

4. Hur uppfattar du coachens ledande? 

5. Hur är sammanhållningen i gruppen?  

 

 


