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Sammanfattning 
 
 
 
Uppsatsens titel: Chefen som byggherre, en analys av empiriskt material baserat på 
förstaledschefer    
 
Seminariedatum: 2006-01-18 
 
Ämne/kurs: FEK 582 Kandidatseminarium, 10 poäng 
 
Författare: Pawel Bogdanski, Carla Bruno Picasso, Marta Kardach, Monika Salamandra 
 
Handledare: Christine Blomqvist 
 
Fem nyckelord: erfarenhet, personlighet, utbildning, verktygslåda, ledarstil  
 
Syfte: Syftet med arbetet är att jämföra chefer som innehar sin första chefsposition med 
chefer som tidigare haft en eller flera chefspositioner. 
 
Metod: kvalitativ forskningsstrategi, induktiv ansats. 
 
Teoretiska perspektiv: den demokratiska och den auktoritära ledarstilen. Företagsmiljön 
påverkar chefs- och ledarskapet.  
 
Empiri: Empirisk studie som baseras på förstaledschefer. En jämförelse mellan chefer som 
innehar sin första chefsposition och chefer som tidigare haft en eller flera chefspositioner.   
 
Slutsats: Skillnaderna mellan chefer som innehar sin första chefsposition och chefer som 
tidigare haft en eller flera chefspositioner ligger vad deras rekrytering är baserad på, vad de 
väljer att lägga i sin verktygslåda och vilken typ av ledare de är. Likheten ligger i hur de 
förhåller sig till sin personal.  
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Abstract 
 
 
 
Title: The Manager as a Builder 
 
Seminar date: 2006-01-18 
 
Course: Bachelor thesis in Business Administration, 10 Swedish credits (15 ECTS) 
 
Authors: Pawel Bogdanski, Carla Bruno Picasso, Marta Kardach, Monika Salamandra 
 
Advisor: Christine Blomqvist 
 
Key words: Experience, personality, education, tool box, type of leader 
 
Purpose: The purpose with the thesis is to compare managers in their first position and 
managers that have earlier experience of management.  
 
Methodology: Inductive approach, qualitative study 
 
Theoretical perspectives: The democratic and the authoritarian leader. The business 
environment influences the manager and his leadership.  
 
Empirical foundation: Empiric study based on a comparison between managers on their first 
position and managers who have had one or several prior positions.  
 
Conclusions: The differences between managers on their first position and managers who 
have had one or several prior positions are what their recruitment was based on, what they 
choose to put in their tool box and what kind of leader they are. The similarity between the 
two groups is how they behave towards their staff. 
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1. Introduktion 

1.1. Tack till  

Ett stort tack till alla chefer som vi hade nöjet att intervjua. Vi är tacksamma för den erlagda 
tiden i en period fylld med stress, då vi vet att tid är en bristvara. Det var mycket intressant att 
höra om ert chefsskap och vi är säkra på att den här kunskapen kommer att kunna guida oss 
på vår väg till vårt chefsskap. 
 
Vi vill även tacka vår handledare Christine Blomqvist för stöd och tid som har varit värdefulla 
faktorer för uppkomsten av vårt arbete. 

1.2. Bakgrund 

Vår fascination för chefsrollen är stor. Rollen som sådan utgör en förebild och ett mål vi 
strävar mot i våra framtida karriärer, därför är temat högst relevant. Det här är dessutom ett 
tema som fokuserar på den humanistiska sidan av den ekonomiska disciplinen. Eftersom 
människan är en dynamisk och ofta oberäknelig varelse fann vi det intressant att undersöka en 
så levande fråga som just ett arbete som ny chef innebär. Av den anledningen, att vi skulle 
vilja ha den typen av ansvar som positionen bär med sig, har intresset för vad som ligger 
bakom drivit oss framåt i sökandet efter svar. Hur kommer människan och individen in i 
bilden i och bland ekonomiska teorier och modeller? Hur hamnade dagens chefer på den 
positionen de har idag? Vad drev dem? Är det personlighet, utbildning, erfarenhet, kunskap, 
en kombination av dessa eller någonting helt annat som var avgörande? Dessa är bara några 
av de frågor som  resulterade i arbetet som vi nu presenterar. 

1.3. Frågeställning  

När en chef blir tillsatt så förväntas det av honom eller henne att han eller hon ska agera som 
ledare, som Kotter uttrycker det: ”The word leadership […] refers to a group of people in 
formal positions where leadership […] is expected; […]”.1 
 
Det chefen förväntas att åstadkomma varierar beroende på vilken miljö han leder i. Ett 
exempel som Stogdill ger är att en god egenskap hos en chef inom militären inte behöver vara 
en god egenskap hos en chef som arbetar inom forskning.2 Det tyder på att det inte finns en 
rätt uppsättning av egenskaper för vad en chef ska ha.  
 
Vi anser att ledarskap innebär att nå uppsatta mål som sätts från både företagets, personalens 
samt chefens håll. Det här stöds av Kotters citat: ”The word leadership […] refers to a 
process that helps direct and mobilize people and or their ideas […].3 I vår studie är 
                                                      
1 Kotter, John P., A force for change, How leadership differs from management (1990), s. 3. 
2 Bakka  Jörgen & Fivelsdal, Lars & Lindkvist, Lars, Organisationsteori (1993),  s.184 
3 Kotter, John P., A force for change, How leadership differs from management (1990), s. 3.  
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chefsskapet därför en formell position som är en förutsättning för och gör det legitimt att 
kunna leda. 
 
Vad är det då förutom chefens formella position som gör honom eller henne till en person 
som lyckas nå upp till satta förväntningar och leda en grupp människor till ett visst mål? Kan 
det vara att man blir bättre på att leda då man haft fler chefspositioner och således längre 
erfarenhet inom ledarskap?  Som chef på sin första chefsposition saknar man den nämnda 
erfarenheten. Innebär det att man som chef på sin första chefsposition har en nackdel? 
Försvårar faktumet att chefen är ny, automatiskt, dennes ledarroll? Har de gamla cheferna ett 
försprång? Eller kan chefer på något annat sätt, än genom just att inneha en chefsposition, 
inskaffa information eller erfarenhet som kan hjälpa de att bättre uppfylla målen som ställs på 
ledaren? Kan det vara så att chefer kan samla på sig erfarenheter som underlättar att leda 
innan de innehar en officiell chefsposition?  
 
För att kunna besvara de ovan nämnda frågorna har vi valt att jämföra förstaledschefer som 
innehar sin första chefsposition med chefer som tidigare haft en eller flera chefspositioner och 
vår frågeställning är: 
 
Är en chef som tidigare har haft en eller flera chefspositioner bättre på att uppfylla 
ställda förväntningar och således en mer passande ledare i den givna miljön än en chef 
som innehar sin första chefsposition? 

1.4. Syfte 

Med frågeställningen som bakgrund är syftet med arbetet att jämföra chefer som tidigare haft 
en eller flera chefspositioner med chefer som innehar sin första chefsposition. 
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2. Metod 

2.1. Val av metod  

Vi använder oss av en kvalitativ forskningsstrategi med en induktiv ansats som enligt 
Rienecker, Stray Jørgensen och Hedlund innebär att utgångspunkten i en empirisk uppsats är 
verklighet och praxis. Den insamlade informationen behandlas med teori, begrepp och 
modeller vilket möjliggör att gå från det speciella till det generella.4 
 
Vår datainsamlingsmetod har till största del baserat sig på primärdata i form av en 
intervjuguide som först i ett senare skede jämförts med befintlig sekundärdata.5 Vi anser att 
vår frågeställning kräver den här proceduren, dvs. att informationen kommer direkt från 
källan som vi vill undersöka.  

2.1.1. Styrkor 

Tyngden med vårt metodval är att cheferna är de mest lämpade personerna att berätta hur de 
uppfattar sig själva och sin roll.6 Att vi i intervjuerna berört fler områden än de vi har valt att 
belysa, har bidragit till en bättre förståelse och en helhetsbild  av de intervjuades 
personligheter relaterat till yrkesfunktionen.7 Den medvetna strävan efter ett stort antal 
intervjuer har givit oss en bredare grund för jämförelse. Att intervjugruppen är jämnfördelad 
vad det gäller genus stärker resultatet och utesluter därmed det som skulle innebära en 
orättvist könspräglad syn. Ytterligare en styrka med vårt val av metod är flexibiliteten vid 
bearbetning av materialet både när det gäller vilka frågor som togs upp och vilken 
ordningsföljd de har haft.8  

2.1.2. Svagheter  

Vårt val av metod innebär vissa risker. Vi är väl medvetna om att cheferna kan försöka återge 
en bild av sig själva som inte helt och hållet speglar verkligheten. Den här faktorn har vi haft i 
åtanke men valt att utgå ifrån att det i verkligenheten förhåller sig så som cheferna återger det. 
Vi har inte heller full kontroll över hur de intervjuade uppfattar frågorna. Trots att vi på ett 
tydligt sätt har försökt förklara frågorna vid tveksamheter så kan vi inte till fullo gardera oss 
mot de fall då respondenter uppfattat dem en aning olika och följaktligen ger något olika svar. 
Vi har inte heller några belägg för att intervjuobjekten svarar sanningsenligt på våra frågor . 
Respondenterna kan istället ge oss inställsamma svar eller vara omedvetna om hur de i 
praktiken beter sig och vi har inga möjligheter att bekräfta varken från under- och överordnat 
håll. Vi är även medvetna om att det är svårt att utföra en helt neutral och värderingsfri 
undersökning som inte färgas av vår tolkning av den insamlade informationen enligt Holme 
och Krohn Solvang.9 Slutligen kan vi konstatera att även om vårt mål har varit att belysa en 
                                                      
4 Rienecker, Lotte & Stray Jorgensen, Peter & Hedlund, Liz, Att skriva en bra uppsats (2002), s. 160 
5 Halvorsen, Knut, Samhällsvetenskaplig metod (1992), s. 63 
6 Holme, Idar M. & Krohn Solvang, Bernt, Forskningsmetodik (2001), s. 78 
7 Holme, Idar M. & Krohn Solvang, Bernt, Forskningsmetodik (2001), s. 79 
8 Holme, Idar M. & Krohn Solvang, Bernt, Forskningsmetodik (2001), s. 80 
9 Holme, Idar M. & Krohn Solvang, Bernt, Forskningsmetodik (2001), s. 76 
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förstaledschefs situation och ledaregenskaper, är det inte utan vidare självklart att vi kan 
beskriva andra förstaledschefer utifrån vårt empiriska material.10 Trots att vi har haft tjugo 
intervjuer som ett minsta krav för vår studie, inser vi att respondenterna inte är tillräckligt 
många för att kunna placeras i typologier eller mönster.11 Den här insikten försvagar vår 
applicering av Rieneckers, Stray Jörgensen & Hedlunds vida uttalande, dvs. att gå från det 
speciella till det generella. 

2.2. Tillvägagångssätt 

2.2.1. Val av respondenter 

Alla chefer vi har intervjuat är förstaledschefer med personal- och/eller löneansvar på sin 
arbetsplats och att de levde upp till de här kriterierna var således ett krav när vi valde 
respondenter. För att få kontakt med våra intervjuobjekt har vi till största del, närmare bestämt 
70 procent,  använt oss av vårt kontaktnät. Eftersom merparten av cheferna jobbar på stora 
företag och i de flesta fall kedjor, hade vi det i åtanke vid valet av de resterande företagen för 
att stärka, enligt vår mening, jämförbarheten dem emellan. Antalet intervjuer kulminerade i 20 
stycken vilket gav oss mer substans, större möjlighet att dra paralleller och högre empirisk 
validitet.12 

2.2.2. Frågor och intervjuer 

Till en början styrde vår nyfikenhet på hur det är att vara ny som chef, utarbetningen av 
frågorna och vad vi förväntade oss veta och lära oss om deras arbetssituation ledde 
arbetsgången. Resultatet blev en lista bestående av 45 frågor13. De intervjuade cheferna fick 
alla svara på samma frågor men fick därutöver möjligheten att prata fritt och tillägga det som 
de själva ansåg relevant för sin position i det egna fallet.  
 
Erfarenheten av de fyra första intervjuerna fick oss att inse att många frågor hade anknytning 
till varandra, men ställdes enligt frågelistan inte i en följd vilket innebar överlappningar. Den 
här insikten fick oss att strukturera om ordningsföljden med ny indelning och fokus på 
temagrupper14. Intervjufrågorna tog sin slutliga form genom att ett fåtal frågor togs bort för att 
ge plats till nya, mer klart definierade sådana och det resulterade i bättre struktur och flyt. 
Trots att de fyra första intervjuerna genomfördes enligt den ursprungliga ordningen, gav de all 
för oss nödvändig information gällande respektive respondent. Vi bestämde oss därför att inte 
exkludera dessa intervjuer från vårt empiriska material. 
 
De 20 intervjuerna spelades in på band och skrevs successivt ned som stöd för vår jämförelse.  

                                                      
10 Holme, Idar M. & Krohn Solvang, Bernt, Forskningsmetodik (2001), s. 82 
11 Halvorsen, Knut, Samhällsvetenskaplig metod (1992), s. 63 
12 Bryman, Allan & Bell, Emma, Företagsekonomiska forskningsmetoder (2005), s. 48 
13 Se Appendix, Bilaga 1 
14 Se Appendix, Bilaga 2 
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2.2.3. Gruppering  

Inledningsvis var vår intention att jämföra sex olika grupper och det skulle utforma det 
empiriska materialet i vår studie.15 Eftersom det saknades klara gränser grupperna sinsemellan 
blev den här indelningen svår att kategorisera och vi valde att övergå till den mer traditionella 
tjänste- och varuproducerande uppdelningen som då kändes mer givande.16 Ur denna 
uppdelning skapades i sin tur vår nuvarande struktur.17  

2.2.4. Primärdata  

Persongalleri 
Med vårt empiriska material som grund presenteras de 20 intervjuade cheferna som ett sätt att 
erbjuda läsaren en helhetsbild och bättre förståelse för de kopplingar som belyses i uppsatsen. 
Strukturen följer den ovannämnda och delar in chefer i två grupper beroende på om de har 
haft en eller flera tidigare chefspositioner eller om det är chefer som utövar den funktion för 
första gången.  
 
Empirin 
Det här avsnittet inrymmer den särskilt för oss relevanta delen av det insamlade materialet. 
Gruppindelningen utgörs av chefer som innehar sin första chefsposition (Grupp I) och chefer 
som tidigare har haft en eller flera chefspositioner (Grupp II). Vi väljer att se cheferna inom 
grupperna som en enhet med förbehållet att det inom grupperna cheferna emellan kan finnas 
skillnader.  
 
Vi har valt att bortse från vissa av svaren eftersom de inte är väsentliga för det syfte som vi 
har med studien. Svaren som är av betydelse för att vi ska kunna uppnå syftet har 
sammanställts på ett överskådligt sätt med hjälp av tabeller, figurer och diagram. 

2.2.5. Sekundärdata 

Teorin 
Teorin presenterar tre olika ledarstilar och kan hänföras till ledarstilarna som våra 
respondenter praktiserar. Vi har dock valt att fokusera främst på två utav de tre 
ledarstilstyperna, eftersom de bäst passar in på våra respondenter. 
 
 

                                                      
15 Se Appendix, Bilaga 3 
16 Se Appendix, Bilaga 4 
17 Se Appendix, Bilaga 5 
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3. Persongalleri 

3.1. Chefer som innehar sin första chefsposition 

Andersson, Eva är 42 år och sedan 2 år regionsansvarig på bevakningsföretaget Prevaka i 
Malmö. Hon har kund-, resultat- och driftsansvar på företaget. Eva gick ekonomisk linje på 
gymnasiet och därefter började hon jobba inom handelsbranschen. Inom bevakningsbranschen 
har hon varit aktiv i totalt 20 år och har bland annat drivit ett eget bevakningsföretag. Hon 
blev externt rekryterad till sin nuvarande post, men var bekant med arbetsgivarna i och med 
att hon tidigare jobbat för företaget. Hon har även väktarutbildning som hon anskaffat under 
tiden inom bevakningsbranschen.  
 
Holst, Gabrielle är 44 år och sedan 2000 chef på två nattklubbar (Swing Inn och Club Privé), 
tre restauranger (St. Marcus Vinkällaren, Elysée och Gränden) och en engelsk pub 
(Pickwick), alla belägna i Malmö. Detta innebär att hon har det övergripande ansvaret för lön 
och personal samt all kontakt med företagets leverantörer. Gabrielle gick ekonomisk linje på 
gymnasiet och har läst litteraturhistoria på högskolenivå. Hon har jobbat som au-pair i 
England i två år och som sekreterare inom FN i Italien. Till nuvarande position har hon blivit 
internt rekryterad och chefsposten är hennes första.  
 
Leboeuf, Titti är 31 år och ansvarig för språkkurserna och kurserna i orientalisk dans på 
Medborgarskolan i Lund. Hennes uppgift är att rekrytera ledarna, planera kursernas upplägg 
och annat av administrativt karaktär. Titti läste statsvetenskap, samhällskunskap, 
nationalekonomi och nationalhistoria i Frankrike. Sedan läste hon vidare i Växjö med 
anledning att förbättra sin engelska. Hon läste franska och fick en magister i europakunskap 
vid Lunds universitet. Hennes huvudämnen har bl.a. varit samhällskunskap och media. Det 
som inom hennes utbildning rör språk har hon gjort av eget intresse. Efter sin utbildning har 
Titti undervisat på skola, spelat in talböcker och jobbat som cirkelledare på Medborgarskolan. 
Hon blev internt rekryterad till chef.      
 
Lindén, Jitka är 56 år och sedan sex år prefekt på Institutionen för Psykologi vid Lunds 
Universitet. Hennes uppgift är att leda institutionen och ansvara för personal och ekonomi. 
Jitka är legitimerad psykolog och har disputerad i ämnet. Hon har jobbat vid universitet nästan 
hela sitt liv. Vid nomineringen var det ett krav att personen skulle vara lärare vid institutionen 
därmed var det givet att rekryteringen var intern.  
 
Malmborg, Linda är 28 år och är sedan två veckor butikschef på MQ i Malmö. Linda har 
yttersta ansvaret för butiken som innebär både praktiskt och administrativt arbete. Hon 
utbildade sig till förskolelärare på högskolan och har jobbat inom klädesbranschen de senaste 
fem åren. I hennes fall var det en intern rekrytering men hon blev inte erbjuden posten utan 
sökte den och fick konkurrera med andra sökande.  
 
Picasso, Mauricio är 33 år och sedan drygt ett år ansvarig för musik- dans- och 
ekonomikurserna på Medborgarskolan i Lund. Hans uppgift är att hitta lämpliga ledare för de 
olika kurserna och att ta hand om löneutbetalningar och lokaler. Mauricio är barnskötare och 
har gått musikindustriprogrammet. Stor del av sitt liv har Mauricio sysslat med musik. 
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Förutom egna uppträdanden har han varit manager för ett musikband och delägare av en 
inspelningsstudion. Han blev externt rekryterad till posten via arbetsförmedlingen.  
 
Sundin, Ulla är 54 år och sedan 1993 rektor på fyra förskolor i Malmö. Hon har ansvar för att 
den pedagogiska utformningen ska utvecklas samt ansvarar för både personal och lön. Ulla är 
utbildad till förskolelärare och har även hela livet jobbat inom yrket. I samband med hennes 
chefspost har hon gått en rektorsutbildning vid Malmö Högskola. Hon blev internt rekryterad 
till posten.    
 
Svensson, Markus är 32 år och sedan fem och ett halvt år anställd som storecoach18 på 
Stadium i Malmö. Markus position som storecoach innebär att han är ansvarig för att driva 
enheten och har personal-, löne-, förvaltnings-, budget- och resultatansvar. Själv ser han sitt 
jobb som att driva ett företag i form av en butik. Markus har gått en 4-årig teknisk linje på 
gymnasiet och har en lång erfarenhet inom Stadium där han efter att ha börjat som praktikant 
blev så småningom internt rekryterad till chef.   
 
Tancred, Mikael är 24 år och är sedan sex månader anställd som butikschef på Intersport i 
Lund. Han har ansvaret för butiken han är chef i. Utöver ansvaret för butiken har han hand om 
praktiska uppgifter såsom att se till att butiken ser presentabel ut, att det är skyltat, att varorna 
blir inköpta och att personalen mår bra. Mikael har personal- men inte löneansvar. Han läste 
Idrottsvetenskap med managementinriktning på högskolan. Under sin utbildning jobbade han 
extra på Intersport. Efter sin utbildning började han som chef på en nystartad Intersportbutik. 
Eftersom Mikael jobbade extra inom Intersport lärde han därigenom känna sin nuvarande 
överordnade som erbjöd honom positionen i samband med öppnandet av en ny 
Intersportbutik.  

3.2. Chefer som tidigare haft en eller flera chefspositioner 

Björkman, Magnus är 41 år och sedan augusti 2005 anställd som varuhuschef på 
Överskottsbolaget i Lund. Förutom det övergripande ansvaret för varuhuset har han även 
många praktiska uppgifter. Han åker också runt till andra varuhus inom kedjan och agerar 
som coach vilket innebär att han delar med sig av sina erfarenheter såsom hans kunskaper 
som säljare. Magnus gick en tvåårig Handel- och kontorsutbildning efter grundskolan. Han 
började inom handelsbranschen som praktikant, blev sedan anställd och avancerade till 
butikschef innan han bestämde sig för att byta till ÖB där han jobbar idag.  Magnus blev 
externt rekryterad till en tidigare chefsposition på ÖB. När det gäller den nuvarande 
chefspositionen blev han internt erbjuden posten i samband med att ett nytt varuhus skulle 
öppnas. 
 
Dedikova, Beata är 48 år och är sedan 4 och ett halvt år projektledare på Plant Science i 
Svalöv. Hon  är ansvarig för sitt projekt och därmed för personalen som är delaktig. Beata 
fick sin magister- och doktorsexamen på ett universitet i f.d. Tjeckoslovakien där hon även 
varit chef på en av institutionerna. Hon har jobbat som forskare med projekt i totalt sju olika 
länder. I Sverige har bott sedan projektet på Plant Science började, vilken hon blev inbjuden 
att leda. Beata blev därmed externt rekryterad. 
 

                                                      
18 Stadiums benämning på butikschef 
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Edgeton, David är 57 år och sedan ett och ett halvt år prefekt på Nationalekonomsiska 
Institutionen vid Lunds Universitet. Han har i uppgift att leda sina institution och ansvarar för 
personal och ekonomi. David fick sin kandidatexamen inom nationalekonomi i England, 
därefter disputerade han i statistik vid Uppsala universitet. Han tog en förvaltningsexamen19 
på socialhögskolan i Lund och är idag professor. Han har jobbat som ekonom inom 
kommunen där han hade en chefspost. Till prefekt nominerades han internt.  
 
Ekberg, Björn är 57 år och är anställd som butikschef på Clas Ohlson i Malmö. I hans fall 
innebär det att leda det dagliga arbetet vad gäller personal och det har han gjort de senaste 12 
åren. Utöver det har han på grund av sitt intresse för marknadsföring fått uppdrag inom  
området från företaget. Björn har läst kurser inom nationalekonomi, företagsekonomi, juridik 
och statistik på högskola. Han har hela tiden varit verksam inom handelsbranschen och har 
tidigare drivit en livsmedelsbutik. Björn blev externt rekryterad som följd av att han sökte 
posten på företaget. 
 
Elgemark, Peter är 43 år och sedan sju år personalchef på Ikea i Malmö. Peters position som 
personalchef fokuserar på kompetensåterväxt med tyngdpunkt på chefssidan. Därutöver har 
han hand om fackförhandlingar samt organisations- och arbetsmiljöfrågor. Peter studerade på 
PR-linjen20. Därefter var han yrkesverksam men på det dåvarande företaget fanns det inte 
goda karriärs möjligheter och därför bestämde han sig för att byta till IKEA. Där jobbade han 
som chef i fyra år tills han fick sin nuvarande chefsposition på ett annat IKEA-varuhus.    
 
Eriksson, Jörgen är 32 år och sedan april 2005 personal- och driftansvarig inom 
Bevakningsgruppen, en bevakningskoncern som har verksamheter i Malmö, Helsingborg och 
Landskrona. Jörgen är personalvetare och har även studerat handelsrätt i Lund. Sedan 1994 är 
han verksam i bevakningsbranschen och är utbildad till både väktare och ordningsvakt. 2005 
blev företaget Centrumbevakning, där han jobbade som driftansvarig, uppköpt och det gjorde 
honom till chef över alla tre verksamheter och därmed internt rekryterad.  
 
Grubb, Gunnel är 64 år och sedan sju och ett halvt år gymnasiechef på Katedralskolan i 
Lund. Som gymnasiechef är hon ansvarig för hela skolan med allt vad det innebär vad gäller 
ekonomi-, personal-, lokal-, pedagogik- och arbetsmiljöfrågor. Gunnel läste litteratur- och 
konsthistoria efter att ha jobbat som postassistent. Efter utbildningen jobbade hon som lärare 
och hon har tidigare även varit rektor på ett annat gymnasium. Hon fick den nuvarande posten 
internt i och med att organisationen ändrades men blev externt rekryterad till rektor.  
 
Kotlinski, Teddy är 31 år och är sedan april 2005 anställd som cash-chef 21 på Martin Olsson 
i Malmö. Han har det yttersta ansvaret för butiken vilket i detta fall innebär att ha både 
personal-, löne- och ekonomiansvar och se till att driften fungerar. Teddy har gått humanistisk 
linje på gymnasiet och har därefter kompletterat sin utbildning med IHM Business School. 
Han har under hela sitt yrkesverksamma liv jobbat inom olika företag i livsmedelsbranschen. 
Han har haft 3 chefspositioner tidigare. Teddy ansökte posten på Martin Olsson och blev 
externt rekryterad.  
 
Sjödin, Kalle är 29 år och är sedan tre och ett halvt år anställd som varuhuschef på Åhléns i 
Malmö. Han har det yttersta ansvaret, dvs. både personal-, löne- och ekonomiansvar och ser 
till att driften fungerar på varuhuset. Kalle har gått Handels- och administrativa programmet 

                                                      
19 Dagens motsvarighet är Pol-Mag 
20 Dagens motsvarighet är Personalvetarprogrammet 
21 Martin Olssons benämning på butikschef 
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på gymnasiet. Han började på Åhléns för 11 år sedan, åtta av de åren har han varit chef. Han 
blev erbjuden sin post. Inom Åhléns är det praxis att byta varuhus efter ca fyra år som chef. 
Som följd av Åhléns praxis blev det en naturlig övergång att bli chef på ett nytt varuhus inom 
kedjan.   
 
Sörenson, Elisabet är 59 år och sedan 29 år tillbaka anställd som chef på Coop Forum i 
Malmö. Hon har tidigare varit avdelningschef på företaget och nu är hon sedan 2001 
personalansvarig. Hennes roll som personalansvarig ger henne befogenhet att rekrytera 
extraanställda och praktikanter, sätta och administrera deras löner och se till att de kommer in 
i arbetsrutinerna. Hennes utbildning utgörs av realskola. Arbetslivserfarenheten hon har är 39 
år på Coop Forum. Hon har under årens lopp haft olika positioner alltifrån kassörska, 
kassaledare till avdelningschef.  Elisabets karriär började med att hon sökte en tjänst på Coop 
Forum och har sedan dess arbetat sig upp på företaget. 
 
Uggla, Anna-Karin är 31 år och sedan ett år personalansvarig för ett antal butiken på 
Malmströms/Camilla i Malmö. Eftersom hon har butikschefer under sig som utför det 
praktiska arbetet i varje butik, är hennes uppgifter av administrativ karaktär såsom 
schemaläggning, rekrytering, friskvård, lönesättning, utbildning och utvecklingssamtal. Anna-
Karin läste till civilekonom på universitetet. Därefter har hon arbetat bland annat jobbat på 
inköps- och ekonomiavdelningen på Malmströms/Camilla och jobbat som butikschef på en 
annan butik inom samma koncern. Efter att Anna-Karin hade jobbat på Malmström/Camilla 
under en längre tid blev hennes dåvarande personalchef befordrad och i samband med detta 
erbjöds hon den lediga posten som personalchef.  
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4. Empiri  

4.1. Vägen till chefsskapet 

I den här delen presenteras hur cheferna har tagit sig till chefsskapet. Vi belyser deras 
bakgrundsutbildning, erfarenheter och annan utbildning som relateras till chefsskapet.    

4.1.1. Bakgrundsutbildning 

 
  Figur 1 -  Bakgrundsutbildning (Grupp I) 
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Av diagrammet (Figur 1) ovan utläses att två av cheferna som innehar sin första chefsposition 
har en gymnasieutbildning medan sju chefer har utbildat sig vidare på universitet eller 
högskola. Procentuellt motsvarar de högskole- eller universitetsutbildade cheferna 77,8% av 
samtliga chefer.  
 
 
  Figur 2 -  Bakgrundsutbildning  (Grupp II) 

7

3

1 Universitet
/Högskola

Gymnasium

Realskola

 
 
Cirkeldiagrammet ovan visar att sju av cheferna har en universitets- eller högskoleutbildning 
som bakgrund, medan tre har en gymnasieutbildning och en har realskola som bakgrund. 
Totalt är det 63,6 % av gruppen chefer som har en universitets- eller högskoleutbildning.   
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4.1.2. Arbetslivserfarenhet 

Härnäst presenteras en beskrivning av respektive chefs väg genom arbetslivet uppdelad i 
avsnitten i Via företaget, Via branschen, Brinnade intresse för ämnet och Viljan att bli chef.  
 
 
Chefer som innehar sin första chefsposition 
 
Via företaget  
 
Mikael jobbade extra på Intersport under sina högskolestudier och blev erbjuden posten som 
chef när han var klar med sin utbildning. Kombinationen av kontakter inom företaget, 
personlighet och utbildning, anser han, är anledningen till att han snabbt blev utvald till 
butikschef. Hans utbildning inom idrottsvetenskap med managementinriktning har en tydlig 
koppling till både företaget Interport som säljer sportartiklar och till chefsposten i sig.  
 
Gabrielle jobbade som au pair i England och som sekreterare inom FN i Italien direkt efter 
universitet. Efter att ha arbetat på samma arbetsplats i tre år blev hon erbjuden chefsposten. 
Gabrielle tror att hon fick positionen för att hon har bra idéer och är duktig på att ta tag i saker 
och det upptäcktes av hennes chef som är företagets ägare. 
 
Efter en teknisk utbildning på gymnasiet började Markus direkt som praktikant på Stadium 
där han utförde olika typer av arbete. Faktumet att han började tidigt och stannade kvar, gav 
honom chansen att visa vad han går för och gjorde honom till butikchef efter totalt fem och ett 
halvt år.  
 
 
Via branschen  
 
Eva började jobba inom handelsbranschen under gymnasiet och pendlade mellan handel och 
bevakning under en tid. Hon har drivit eget företag inom bevakningsbranschen och är känd 
för att vara en duktig väktare. Eva tror att hon blev erbjuden posten på grund av hennes 
kompetens inom branschen, för att hon hade drivit eget företag och för att hon tidigare arbetat 
på Prevaka. Hon anser att arbetet hon har idag matchar utmärkt med hennes egen önskan om 
större utmaningar.  
 
Jitka har jobbat med utbildning i nästan hela sitt liv. Hon har en doktorsexamen och är 
legitimerad psykolog. Kravet som Jitka uppfyllde för att bli prefekt var att man skulle vara 
lärare vid institutionen. Hon hade även forskningserfarenhet som var meriterande. Jitka blev 
ombedd att ställa upp på posten och det var hennes kollegor som valde henne.  
 
Ulla är utbildad förskolelärare och har jobbat med barn under hela sitt liv. Förutom att ha 
jobbat inom förskolan har hon även varit kontaktperson för utsatta barn. Att Ulla blev 
erbjuden posten var personlighetsbaserat. 
 
 
Brinnande intresse för ämnet 
 
Titti har ett genuint intresse för språk och kultur och det är det hon har jobbat med efter 
väldigt omfattande studier i Frankrike och Sverige. Hon har arbetat som språklärare och spelat 
in talböcker innan hon blev cirkelledare på Medborgarskolan. I Tittis fall har hennes intresse 
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för ämnet alltid varit så tydligt att hon aldrig behövt söka jobb utan respektive arbetsgivare 
har sökt sig till henne, vilket även gäller för den nuvarande positionen.  
 
Även Mauricio som också jobbar på Medborgarskolan brinner för ämnet han jobbar med. 
Musik har alltid varit hans stora intresse både på fritiden, på arbetet och även vid 
utbildningsvalet (ekonom med inriktning på musikindustrin). För positionen på 
Medborgarskolan krävdes det en självgående chef och det kravet tror Mauricio att han 
uppfyllde tack vare musikintresse, kunskap om ämnet och personlighet.  
 
 
Viljan att bli chef 
 
Linda utbildade sig till förskolelärare men har jobbat inom handelsbranschen i fem år. Hon 
arbetade inom MQ när hon sökte posten och det var hennes eget intresse att bli chef som låg 
bakom det beslutet. Anställningsintervjun var avgörande tycker Linda, eftersom det var då 
arbetsgivaren upptäckte att hon uppfyllde kraven.  
 
Följande diagram sammanfattar och illustrerar fördelningen inom grupp I.  
 
 Figur 3 - Vägen till chefsskapet (Grupp I ) 

 
 
 
Chefer som tidigare haft en eller flera chefspositioner 
 
Via företaget 
 
Kalle började på Åhléns direkt efter handels- och administrativa programmet på gymnasiet 
och blev efter ett tag erbjuden sin första chefspost. I hans fall var det en naturlig utveckling, 
som han själv uttrycker: ”det bara blev så”. Kalle har jobbat inom Åhléns i totalt elva år och 
innehar idag sin fjärde chefsposition inom företaget. 
 
Direkt efter realskolan började Elisabet att jobba på Coop Forum som kassörska. Efter tio år 
blev hon chef, vilket passade henne eftersom hon gillar administrativt arbete. Det är nu 39 år 
sedan hon började på företaget och hon har successivt börjat trappa ner sitt arbete och ansvar, 
därmed har hennes roll som chef förändrats.  
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Via branschen  
 
Efter en tvåårig handels- och kontorsutbildning började Magnus som praktikant inom 
handelsbranschen. Efter att ha jobbat 17 år inom Skopunkten bestämde han sig för att byta 
företag. Han ville dock definitivt vara kvar inom samma bransch eftersom han, som han själv 
uttrycker det ”kränga varor, det är det jag vill”. Han ansökte och blev chef inom ÖB där han 
idag innehar sin andra chefsposition. Sin nuvarande posten har han tack vare sin långa 
erfarenhet inom branschen. 
 
Björn har läst företags-, nationalekonomi och juridik och har därefter jobbat inom Åhléns 
samt drivit livsmedelsbutik. På Clas Ohlson har han jobbat i tolv år och tror att han fick 
posten där dels tack vare sin tidigare erfarenhet inom branschen och dels tack vare sin 
personlighet som passade in på företaget.  
 
Teddy gick humanistisk linje på gymnasiet och har därefter varit verksam inom 
livsmedelsbranschen. Idag innehar han sin första chefsroll på Martin Olsson men den är totalt 
hans tredje chefsposition inom livsmedelsbranschen. Det var den långa branscherfarenheten 
som hjälpte honom till den nuvarande tjänsten. 
 
Jörgen har studerat handelsrätt och på personalvetarprogrammet. Han har varit verksam inom 
bevakningsbranschen efter sina studier och har därigenom utbildats till ordningsvakt och 
väktare. Idag innehar han sin andra chefsposition inom samma bransch. När företaget 
Centrumbevakning, där han var delägare, blev uppköpt fick han en chefsposition i den nya 
koncernen vilket var en erfarenhetsbaserad nominering.   
 
 
Brinnande intresse för ämnet 
 
Beata har under hela sitt liv jobbat med forskning. Hon har en doktorsexamen och har jobbat 
både inom universitetet och som forskare för olika företag. Totalt har hon jobbat i sju olika 
länder. Att hon blev erbjuden posten var en kombination utav utbildning, erfarenhet och 
personlighet.  
 
David är både docent och professor och har arbetat med ekonomi under hela sitt liv. Han har 
jobbat inom kommunen men har varit mest aktiv vid universitetet där han spenderat mycket 
tid med att forska inom ämnet. När Davids dåvarande chef blev sjuk ställde han upp som ny 
prefekt dels av solidaritet och dels av intresse.   
 
 
Viljan att bli chef 
 
Anna-Karin är utbildad till civilekonom och har strävat efter att bli chef. Hon har hela tiden 
jobbat inom handelsbranschen och har tidigare haft en chefsposition på en annan butik inom  
samma koncern som Malmströms/Camilla. För hennes nuvarande post var det ett krav att ha 
en ekonomutbildning och Anna-Karin hade dessutom erfarenhet inom företaget. Ytterligare 
en faktor som hjälpte Anna-Karin till posten var att hon tidigare hade jobbat ihop med sin 
överordnade som i det här fallet kände henne och visste att hon skulle passa som chef.   
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Peter är i grunden utbildad till elektriker men efter att ha jobbat inom yrket ett tag började 
han på PR linjen22 i Göteborg. Under utbildningen upptäckte han sitt intresse för människor. 
Han strävade efter att bli chef och när han fick chansen att börja jobba som chef på IKEA 
tackande han ja och innehar nu sin andra chefspost inom företaget.  
 
Efter gymnasiet jobbade Gunnel först på ett postkontor och sedan läste hon konst- och 
litteraturhistoria. Hon började jobba som lärare och deltog samtidigt i olika projekt som hade 
med utbildning att göra. Det var hennes egna initiativ som förde henne till hennes första 
chefspost och allteftersom till chefsposten hon har idag. 
 
Följande diagram sammanfattar och illustrerar fördelningen inom Grupp II.  
 
  Figur 4 - Vägen till chefsskapet (Grupp II) 

 
 
 

4.1.3. Utbildning relaterad till chefsskapet 

I de fallen då företaget, chefens överordnade eller chefen själv anser att han eller hon måste ha 
mer kunskap om företaget, branschen eller ledandet för att kunna möta förväntningar och på 
ett bättre sätt kunna utföra ledningsarbetet har utbildning eller stöd tillhandahållits. Med 
utbildning relaterad till chefsskapet menar vi stöd dvs. ett nära samarbete med sin 
överordnade eller all typ av utbildning relaterad till chefsrollen såsom ledarskapsutbildning, 
utbildning inom konflikthantering eller specifik utbildning vad gäller företaget och branschen. 
 
Följande cirkeldiagram redogör för hur många av cheferna i Grupp I samt Grupp II som har 
en chefsrelaterad utbildning.    
 
 
  
 
 
 
 
 

                                                      
22 Dagens motsvarighet är personalvetarprogrammet 
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 Figur 5 - Utbildning relaterad till chefsskapet (Grupp I) 

 
 
 
 Figur 6 - Utbildning relaterad till chefsskapet (Grupp II) 

 
 

4.2. Sättet att leda  

4.2.1. Samhörighetet eller distans 

I den här delen redogörs för hur cheferna förhåller sig till sina medarbetare genom  
arbetsuppgifter, kontor och arbetskläder, social kontakt med de anställda på och utanför 
arbetsplatsen och motivering av personalen.  
 
Chefer som innehar sin första chefsposition 
 
Eva tycker att personalen måste må bra för att göra ett bra jobb. Därför väljer hon att sätta sig 
in i personalens familjesituationer vilket hon gör genom att regelbundet vara ute och jobba 
tillsammans med de andra väktarna, fika med dem och motivera dem. Trots att hon har ett 
eget kontor vistas hon inte där så mycket. Feedback är viktigt för henne och får hon det inte 
spontant tar hon reda på de anställdas åsikter. Hon motiverar personalen just genom feedback 
och beröm.  
 
Eftersom Gabrielles anställda har konkreta arbetsuppgifter går hennes relation gentemot dem 
mest ut på att kontrollera så att allt flyter på som det ska. Därför rör hon sig även i 

67% 

33% 

Ja 
Nej 

100% 

0% 

Ja 
Nej 



 21

verksamheten förutom att arbeta på sitt kontor. Hon är likaså på plats under olika typer av 
fortbildningar som personalen erbjuds att närvara vid. Motiverar personalen gör hon genom 
säljtävlingar där det är prestigefyllt att arbeta under kvällen då säljrekordet slås.   
 
Trots att Linda har eget kontor använder hon det inte utan är mest ute i butiken bland 
personalen och kunderna. Hon tycker att det är viktigt att ge personalen ansvar, feedback och 
känslan av att de tillsammans är ett team. Linda vill även som chef delta på sociala 
tillställningar efter arbetstid.   
 
Jitka har fokus på sina medarbetares framtid och karriär. Vad gäller arbetsuppgifterna på 
institutionen för hon en dialog med sina medarbetare och hjälper dem att hitta det som är 
roligt med arbetet och acceptera det som är tråkigt. Eftersom Jitka tycker att det är intressant 
med strategisk utveckling så är temadagar ett socialt sätt att föra institutionen framåt. Hon 
anser att det är viktigt att lita på de närmaste medarbetarna men samtidigt ha integritet 
eftersom chefer hela tiden utsätts för olika påtryckningar.  
 
Mauricio älskar och kan musik och ser sig själv hellre som stöd till personalen än som chef 
för dem. Han har möjligheten att motivera personalen genom att ge dem chansen att utveckla 
sig musikaliskt via att t.ex. erbjuda replokaler och organisera konserter.  
 
Mikael anser inte att det finns ett rätt eller fel sätt att göra saker på eftersom det i slutändan 
kommer an på hur kunderna uppfattar butiken. Således är han öppen för synpunkter och för 
att låta de anställda prova sina idéer. Att vara tillgänglig är viktigt för honom och han vill inte 
vinna personalens respekt genom att hota. Han vill vara bra kompis med dem men tycker att 
det måste finnas en tydlig gräns mellan jobb och fritid. En balans är bäst. ”Man vinner en 
annan respekt när de anställda trivs med sin chef. När man känner de anställda är det 
enklare att känna av ifall något ät fel.” Månadsmöten ordnas i hans hem där han och de 
anställda får chansen att diskutera arbetsrelaterade frågor i en avslappnad miljö.   
 
Ulla är en inspirationskälla för personalen vilket gör att hon alltid måste ligga steget före med 
ny kunskap om pedagogiska trender. Hon säger att alla på företaget vet vilka mål och regler 
som gäller och håller sig därefter. Som chef försöker hon att lyssna och reflektera mycket men 
känner att hon ibland måste ”visa med hela handen” vad som gäller. Temadagar för henne är 
att blanda nytta och nöje eftersom hon tycker det är trevligt att umgås med personalen.  
 
Tack vare sin mångkulturell uppväxt kan Titti på rätt sätt bemöta sin personal, som är från 
många olika länder. För att hennes personal ska förstå att de gör ett bra jobb ger hon feedback 
och komplimanger. Hon vill visa dem att hon vet hur de presterar och att hon har ett intresse 
av vad de gör. Hon umgås gärna med sin personal privat, men då vill hon inte prata arbete.  
 
När Markus fick veta att han som storecoach kunde påverka sina anställda och samtidigt ha 
lika kul på jobbet som när han bara var butiksanställd, blev valet enkelt när han blev erbjuden 
chefposten. Som chef pratar Markus om att ha en positiv inställning. Han vill vara hjälpsam 
men tydlig så att personalen vet vad de ska göra och vad som gäller. Markus menar att för att 
personalen ska fungera väl i butik måste deras privatliv fungera. Hela tiden strävar han efter 
att vara en bra förebild för sina anställda.  
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Chefer som tidigare haft en eller flera chefspositioner 
 
Magnus har valt att vara mycket ute på golvet bland personalen och hans arbetsuppgifter ger 
honom möjlighet till det. Han har förvisso ett eget kontor men enligt honom själv vill han 
vistas relativt lite på just kontoret. Han ser ut som en i gänget bland sina anställda med samma 
typ av uniform som övrig personal. Han pratar mycket om att alla på företaget utgör ett team. 
Han delegerar uppgifter men utgår ifrån att alla ska hjälpas åt och är även själv med och 
packar exempelvis upp varor. Detta hör ihop med att han motiverar sin personal genom att 
tala om för dem när de gjort något bra. Morgonfika och julfester stärker gemenskapen. ”Vi-
känslan skapas genom att man till exempel fikar tillsammans, gruppen får inte bli uppdelad” 
anser han. 
 
Beata är väldigt framåt och tydlig i sitt sätt att vara mot sin personal. Så länge hennes 
anställda utför sitt arbete säger hon att hon kan tolerera mycket. Att arbetet blir gjort är hennes 
prioritet och hon förväntar sig att personalen ska ha samma prioritet. Hon anser att det är en 
stor nackdel att hon inte har några finansiella instrument för att motivera sin personal. Enligt 
henne så tror hon inte att personalen gör sitt bästa eftersom de känner sig trygga på sin 
position då de har en permanent anställning. Eftersom det är en liten grupp hon är ansvarig 
över så känner alla varandra mycket väl. Dock anser hon att hon behöver en distans till sin 
personal eftersom det i slutändan är hon som har ansvaret och således behöver personalens 
respekt.  
 
David anser att social kompetens är en av de viktigaste egenskaperna i hans sätt att leda sin 
personal. Således får han feedback på vad personalen anser om olika frågor genom just social 
kontakt och informella samtal. ”Jag är social av mig” säger han. Det organiseras aktiviteter i 
samband med möten någon gång per år. Även motiveringen av sin personal gör han genom 
social kontakt, han försöker att alltid ha en dörr öppen och att lyssna, men är samtidigt inte 
rädd för diskussioner.  
 
Björn tycker om när hans personal får vara med och bestämma och låter personalen lösa 
problem i så stor utsträckning som möjligt. Björn är drivkraften bakom att frukost ofta äts 
tillsammans på jobbet. Ibland lagar någon ur personalen mat åt alla och det har organiserats 
utflykter för att alla ska lära känna varandra. Motivering är viktigt genom att ge beröm när 
någon har gjort en bra insats. Han anser att det för chefer generellt sett är viktigt att inse att 
”man är stark tillsammans med sina anställda”. 
 
Jörgen känner de flesta i personalen personligen. Under tiden på sin nuvarande position har 
han lärt sig att han som chef inte kan vara för nära kompis med personalen eftersom ”folk har 
en tendens att utnyttja det när han sa ja för ofta”. Han vill att personalen ska kunna påverka 
sin egen situation men fungerar samtidigt som kontrollinstans på företaget då han rör sig ute 
bland väktarna på enheterna. I övrigt organiseras temadagar som ofta är av äventyrskaraktär 
där Jörgen deltar. 
 
På skolan rådet det inget tvivel om att det är Gunnel som bestämmer. Själv tar hon detta som 
en komplimang. Hon motiverar både elever och sina anställda genom engagemang. Eleverna 
får exempelvis vara med och intervjua potentiella lärare, medan lärarna är med i olika 
projektgrupper som är relaterade till skolverksamheten. Gunnel är mån om att visa att 
lärarkåren är duktig och på så vis får hon tillit av sina anställda. Skolan och dess utveckling är 
väldigt viktiga för henne, därför är temadagarna relaterade till verksamheten, ett exempel är 
temat om hälsa.  
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Teddy anser att det är viktigt att behålla distansen till personalen och deltar därför inte i 
gemensamma sociala aktiviteter utanför arbetstid. Han har även medvetet inte på sig 
arbetsuniformen som övrig personal bär för att markera en skillnad mellan dem som personal 
och honom som chef. Han anser sig vara en lyhörd och diplomatisk men bestämd chef. För 
honom är det viktigt att personalen är självgående och ger dem därför ”frihet under ansvar”. 
 
Trots att Kalle har ett eget kontor tycker han att det är ”tråkigt att sitta där” eftersom det 
ligger långt ifrån butikens hjärta där allting sker. Hans personal får sköta det löpande arbetet 
själva medan han kontrollerar att allt fungerar. Motiverar personalen gör han genom att visa 
sin uppskattning med exempelvis en tårta på alla hjärtans dag, fester och diverse småsaker 
som han styr upp själv. Ibland går han och de övriga på företaget även ut och äter 
tillsammans. I sin relation med de anställda anser han att det är viktigt att lyssna på sin 
personal, vara konsekvent och stå för sina beslut.  
 
Elisabet har rollen som ”morsan i huset” på företaget. Hon har ett skrivbord i ett 
kontorslandskap, men inget eget kontor. Hon är ute i varuhuset mycket. Elisabet motiverar sin 
personal genom att ge dem arbetsuppgifter som de måste anstränga sig en aning för att klara. 
För att vara säker på att personen i fråga kommer kunna hantera uppgifter och för att behålla 
kontrollen ser hon ändå till att uppgiften inte är alltför svår att hantera. Hon  tycker att det är 
viktigt att vara medveten om att människor ska tas på olika sätt och försöka att tillgodose allas 
önskemål och behov. 
 
Anna-Karins kontor ligger en bit ifrån butikerna där personalen vistas, och hennes 
arbetsuppgifter är av administrativ karaktär. Det här försvårar den dagliga kontakten med 
personalen ute i butikerna. Trots den här aspekten försöker hon vara ute i butikerna så mycket 
hon kan för att visa sitt engagemang. Att ge ansvar är ett sätt som hon motiverar de anställda 
på. Hon tycker det är viktigt att chefer ska ha kompetens och erfarenhet så att de anställda kan 
känna trygghet i sina chefer och kunna lita på att chefens beslut är ett bra. Med tanke på att 
Anna-Karin tidigare jobbat på klädbutik har hon erfarenhet och kompetens inom branschen 
och kan således få trygga medarbetare.  
 
Peter Elgemark försöker alltid att ”dra fram utveckling och utmaningar ur de anställda”. 
Han strävar efter att ta fram den bästa idén oberoende av vems idé det är. Motivera sin 
personal gör han genom att vara ödmjuk och lyssna för att fånga upp människors olika behov. 
Han tycker att man ska skilja på arbete och fritid och säger att han hellre har ett tema på 
arbetstid som handlar om jobbet, så att ledigheter behålls lediga. ” Jobb är jobb och privat är 
privat, men däremot tycker jag att det är viktigt för gruppens utveckling att man gör saker 
tillsammans, men varför inte göra det på jobbet?”  
 

4.2.2. Verktygslåda 

I det här avsnittet beskrivs chefernas sätt att leda. Vi utgår främst ifrån vad cheferna själva 
anser att de har för ledarstil. Dessutom identifierar vi vad de tycker är viktigast att ha med i 
sin verktygslåda. Då vi intervjuade cheferna var frågan vi ställde i det här sammanhanget: 
”Om du tänker dig dina egenskaper som chef som verktyg som du lägger i en verktygslåda 
och du pratar med någon som ska bli chef, vad hade du sagt till personen att ha med i sin 
verktygslådan? Alltså vilka verktyg/egenskaper är viktiga?”. Sättet att delegera och frågan om 
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vad cheferna vill uppnå med sitt chefsskap beskriver också chefen och tas därför upp i den 
kommande delen.  
 
 
 
Chefer som innehar sin första chefsposition 
 
Karaktäristiskt för Evas ledarstil är att hon är mycket mån om att vara öppen och positiv samt 
ha glimten i ögat. Eva delegerar och har, enligt egen utsaga, blivit mycket bättre på den 
egenskapen med åren. När hon delegerar vill hon alltid ha feedback på att jobbet blivit gjort. 
Hon sätter även ofta upp deadlines för uppgifter hon delegerar ut. Enligt Eva står kunden i 
centrum och det hon vill uppnå med sitt ledarskap är att erbjuda kunderna det de förväntar sig 
och på så vis säkra företagets framtid. Hon tycker det är viktigt att få med sig personalen för 
att nå målen. I sin verktygslåda skulle Eva vilja ha erfarenhet från branschen, eftersom hon 
anser det viktigt för att få förtroende från medarbetare och kunder, beredskap på att lösa 
konflikter, vara positiv, social, nyfiken och tycka om människor. 
 
Gabrielle är en direkt chef som anser sig vara auktoritär. I sitt arbete behöver hon inte 
delegera så mycket eftersom personalen redan vet vad de ska göra. Hon är dock bra på att 
delegera då det behövs och ser alltid till att delegera ut sina egna arbetsuppgifter till 
personalen de dagar hon inte är på plats på jobbet. Det Gabrielle vill uppnå med sitt ledarskap 
är att de anställda känner igen sig på jobbet, att de vill vara kvar och att personalomsättningen 
är så liten som möjligt. Hennes verktygslåda innehåller egenskapen integritet eftersom det för 
henne är viktigt att inte låta sig påverkas, mutas och att stå på sig i en bransch som är styrd av 
så många lagar och förordningar. 
 
Tittis ledarstil sprudlar av entusiasm där hon lägger vikt på kommunikation. Hon delegerar 
gärna sådana arbetsuppgifter som inte är komplicerade i natur och som går att överföra till 
någon annan snabbt och enkelt. Det Titti vill åstadkomma med sitt ledarskap är att få 
cirkelledarna att känna att de kan jobba som de vill utan att bli trampade på tårna. Samtidigt 
vill hon att de anställda ska känna att de kan få hennes stöd så fort det behövs. Tittis 
verktygslåda innehåller god kontakt med cirkelledarna, kunskap och engagemang.  
 
Att metodiskt planera verksamheten samt bidra till ökad motivation hos anställda är den 
främsta karaktäristika vad gäller Jitkas ledarstil. Hon anser själv att hon har lätt för att 
delegera och därför sker delegering ständigt. Positionen som hon innehar ger henne stora 
möjligheter att forma organisationen efter egen ledarstil. Det Jitka vill uppnå som ledare är att 
institutionen ska satsa mer på forskning och få mer anslag. Verktygen Jitka vill föra vidare i 
sin verktygslåda är integritet och förmågan att realistiskt kunna bedöma vad man kan uträtta, 
även socialt. 
 
Ledarstilen som Linda inkorporerar innebär att hon som ledare jobbar mycket med teamet. 
Linda delegerar arbetsuppgifter och poängterar att det är viktigt att personalen får ta ansvar så 
att deras arbete inte blir tråkigt. Hennes uppgift är därför att scanna av vem som gillar att göra 
vad och vem som är bra på vad och att därefter fördela de olika arbetsuppgifterna. Att ta 
tillvara på kompetens och vilja hos personalen är av yttersta vikt. Det Linda vill åstadkomma 
med sitt ledarskap är ett gott arbetsklimat. Även om Linda anser att det är för tidigt att avgöra 
vilka egenskaper hon skulle vilja föra vidare i verktygslådan, svarar hon: positiv inställning, 
hög kompetens inom området, sakkunnighet som inger trygghet hos personalen, branschvana 
samt att kunna lyssna och vara en förebild. 
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Det märks att Mauricio har hamnat rätt i sitt yrkesval då han säger: ”Jag tycker om mitt jobb, 
jag gillar verkligen det jag gör.” Han beskriver sin ledarstil mer som en stödperson till 
cirkelledarna än ett chefsskap. Han delegerar sådana arbetsuppgifter som han själv inte har 
kunskap att utföra. Det Mauricio vill uppnå med sitt ledarskap är att underlätta jobbet för 
cirkelledarna och att agera som stöd. Egenskaper som Mauricio vill ha med i sin verktygslåda 
är att vara driftig, inte förvänta sig att någon annan gör jobbet, att vara entreprenör, att kunna 
planera och förbereda sig, samt kunskap om ämnet. 
 
Ulla anser att hennes ledarstil är ”ganska situationsanpassad”. Därför ser sig som en flexibel 
person som ibland måste vara auktoritär. Hon ser till så att alla anställda vet vilka mål och 
regler det är som gäller. Hon lyssnar, reflekterar mycket och delegerar små arbetsuppgifter. 
Ullas mål med ledarskapet är att barnen ska utvecklas så mycket som möjligt under tiden på 
förskolan. I sin verktygslåda lägger Ulla att vara lyhörd, att ligga steget före och att vara en 
inspirationskälla för de anställda. 
 
Markus vill vara en förebild för sina anställda och anpassar sin ledarstil efter detta motto. 
Markus delegerar arbetsuppgifter till den personal som innehar en ansvarsbefattning. Detta 
gör han eftersom han arbetar efter mottot att delaktighet är motiverande. Markus mål handlar 
dels om att uppnå ett visst resultat men handlar samtidigt om att tiden som de anställda jobbar 
på hans butik ska vara av betydelse för deras framtida liv och arbete. Att ha en positiv 
inställning och att vara hjälpsam är egenskaper Markus vill ha i sin verktygslåda. 
 
Mikael är en öppen person som vill vara tillgänglig för sin personal. Delegeringen av 
arbetsuppgifter sker på en nivå som är ämnad att se till att de anställda jobbar självständigt så 
mycket som möjligt utan att direktstyras. Mikaels mål med ledarskapet är att bli respekterad 
och accepterad som ledare. Han vill att de anställda ska känna att de kan vända sig till honom 
när det krisar. Att företaget är litet tycker han underlättar hans väg att nå målen. Om han idag 
skulle behöva föra vidare råd i form av en verktygslåda skulle de vara ödmjukhet, 
engagemang och mod. 
 
 
Chefer som tidigare haft en eller flera chefsposter 
 
Magnus beskriver sig som en väldigt snäll ledare. Han är samtidigt bestämd men väldigt mån 
om att höra andras åsikter. Att vara lyhörd och föra dialoger är viktigt för Magnus. Delegering 
använder han sig av eftersom han tycker att han inte kan göra allting själv. Beroende på 
personalens kompetens måste arbetsuppgifter delegeras aktivt till vissa anställda, medan andra 
i personalen är självgående. Magnus drömscenario vad gäller målet med sitt chefsskap är att 
han vill rationalisera bort sig själv. ”Den dagen personalen är självgående och jag har 
rationaliserat bort mig själv har jag lyckats som chef.” Egenskaper han absolut vill ha i sin 
verktygslåda är glädje, optimism och förmågan att titta framåt, att se möjligheter och få 
personalen med sig.  
 
Beatas ledarstil karaktäriseras av tydlighet och  förmågan att tolerera en hel del så länge 
arbetet blir gjort. Hon är väldigt direkt och tydlig när det gäller vad som prioriteras. Beata 
delegerar arbetsuppgifter men är väldigt noggrann med att personen som erhåller uppgiften 
kan den relevanta kompetensen. Beata vill uppnå resultat som förväntas av företaget samtidigt 
vill hon vara lycklig på jobbet. Verktyg som hon anser är viktiga är att ha tålamod, ta sig tid 
att lyssna på människor och att ha ett öppet sinne. 
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David har långsiktiga mål med sitt ledarskap vad gäller institutionen. Därför vill driva han 
igenom sina visioner och idéer och inte bara arbeta med administrativt arbete. Han är 
målmedveten och lyhörd men när det gäller ett fattat beslut är han väldigt auktoritär och det 
beslutet han tar är det som gäller. Enligt egen utsaga är David inte så bra på att delegera men 
delegerar gärna det som han ser som tråkigt. Med hjälp av en egen verktygslåda skulle han 
vilja föra vidare medvetenheten om att det finns saker som går och saker som inte går att 
kontrollera, stresstålighet, förmågan att göra många saker samtidigt och social kompetens. 
 
Björn tycker om att hans personal får var med och bestämma. Dörrar ska vara öppna anser 
han. Det är även viktigt att vara lyhörd men bestämd. Vad gäller delegering så ser Björn till 
att delegera så mycket som möjligt. Det han vill åstadkomma med sin chefsroll är en lönsam 
enhet och en god stämning bland de anställda. I sin verktygslåda vill han föra vidare 
kunskapen att man automatiskt inte kan mest bara för att man är chef, att det är viktigt att ta 
tillvara på folks kunskaper och uppmuntra till kunskapsutbyte och att chefen är stark 
tillsammans med sina anställda.  
 
Enkelhet och rakhet karaktäriserar Peters ledarstil. Ett motto som han arbetar efter är att ”Det 
inte spelar någon roll vems idé det är, så länge det är den bästa [idén]”.  Att  ”pusha” på för 
att få fram de anställdas åsikter är väldigt viktig för honom. Peter anser själv att han är bra på 
att delegera men anser inte att delegering är ett självändamål, det viktiga är att personen som 
ska utföra arbetsuppgifter har den relevanta kompetensen. Lönsamhet, utveckling och att vara 
god är Peters nyckelord, de här tre sakerna har ett samband och uppnås endast i kombination 
med varandra. Om han idag skulle föra vidare sin egen verktygslåda skulle den innehålla 
modet att våga när fakta inte räcker till, intresse för människor och att först försöka förstå och 
sedan bli förstådd. 
 
Enligt Jörgen själv är han inte en auktoritär ledare men inte heller någon ”låtgåare” utan mer 
åt det demokratiska hållet. Jörgen framhäver att det är mycket viktig att personalen ska kunna 
påverka sin egen situation. Han delegerar arbetsuppgifter främst till gruppledarna på företaget. 
Jörgens framtida mål är att kunna utvecklas på det personliga planet. Att ha utmanande 
arbetsuppgifter värdesätter han mer än högre lön. I den nuvarande 
organisationskonstellationen han har nått sitt tak, därför skulle han vilja att företaget blev 
större. Verktygen han vill ha i sin verktygslåda är kompetens, konsekvens, rakhet, empati, 
handlingskraft och en förmåga att lyssna på de anställda.  
 
Gunnel är en mycket gladlynt, tydlig och bestämd chef. Hon ser till att delegera så mycket 
som möjligt och har som regel att aldrig fatta ett beslut som hon delegerat till någon annan 
utan låter den ansvarige utarbeta ett eget beslut. Gunnel tycker att det är viktigt att den fysiska 
och andliga miljön på skolan är sådan att den uppmuntrar till bra prestationer och ambitioner 
bland elever och lärare. Att sträva mot det här målet räcker enligt Gunnel. Den verktygslåda 
hon skulle vilja överlämna till sin efterträdare skulle innehålla främst mod, men också 
ödmjukhet, lyhördhet, lugn, förmågan att ge beröm ofta och att dämpa kraven på sig själv.  
 
Teddy själv beskriver sin ledarstil som diplomatisk, lyhörd, bestämd och auktoritär. Han 
betonar även vikten av att ha förmågan att sikta mot bestämda mål och att sätta stort värde på 
personalen. Teddys mål som ledare är att komma så högt som möjligt på karriärstegen. Han 
anser ha hittat sin egen nisch där han trivs och har därför potential att gå långt. Egenskaper 
som Teddy skulle föra vidare i en egen verktygslåda är att vara tillmötesgående, flexibilitet, 
kunnande, trygghet, engagemang, bra uppförande och bestämdhet då det krävs.  
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Kalle hade inte tid att i förväg bilda sig en uppfattning om sin roll som chef, den växte fram 
och han har vuxit i takt med uppgiften. Han delegerar arbetsuppgifter till arbetsledarna och är 
mån om att följa upp så att allt fungerar som det ska. Han låter dock arbetsledarna själv styra 
det löpande arbetet. Kalles mål med sitt ledarskap är att underlätta allas arbete och se till att 
alla har det bättre än han själv. I hans verktygslåda finns förmågan att lyssna, att ta snabba 
beslut, att ha tid att reflektera över de besluten som tas, att stå för besluten och att vara 
konsekvent.  
 
Elisabet säger att hon ”vill styra och ställa” som svar på vilken ledarstil hon anser sig ha. 
Samtidigt vill hon vara en person som ger goda råd till sina anställda. Hon tar sig tid att lyssna 
på personalen och hon hoppas att på så vis uppnå att alla trivs och är harmoniska. Hon 
delegerar arbetsuppgifter så mycket det går eftersom hon anser att man inte ska ”ha kvar apan 
på axeln”. Samtidigt hävdar hon att det är viktigt att veta att personen som hon delegerar ut 
en uppgift till klarar av att utföra den. I sin verktygslåda vill hon ha redskap av både konkret 
och abstrakt natur: ”lirkegrej” och linjaler samt bestämda mål som ska förklaras, förmågan 
att kunna hantera olika människor, viljan att försöka tillgodose allas önskemål och behov och 
öppenhet för att höra.  
 
Anna-Karin karaktäriseras som en mjuk ledare med engagemang, lyhördhet och känslan av 
att tillhöra ett team. Då det gäller beslutsförmåga har Anna-Karin ”tuffat till sig en hel del” 
sedan hon tillträdde sin nuvarande post. I början strävade Anna-Karin efter att samtliga skulle 
vara överens då beslut togs men insåg rätt snabbt att detta sätt inte fungerar i praktiken. 
Sålunda måste beslut fattas för företagets bästa, konstaterar hon. Hon tycker det är viktigt för 
företaget att ha långsiktiga medarbetare därför vill hon i så stor mån som möjligt skapa 
arbetsglädje bland sina anställda och vill att alla ska trivas. Vad gäller att delegera 
arbetsuppgifter konstaterar Anna-Karin att hon måste bli bättre på det. Egenskaper som Anna-
Karins verktygslåda skulle innehålla är empati, bestämdhet, lyhördhet och förmågan att inte ta 
saker personligt. 
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5. Teori 
Nedan presenteras teorin som för oss ter sig relevant för att stödja de tendenser vi skönjer ur 
det empiriska materialet.  

5.1. Ledarskapsteorier 

När man spontant tänker på varför en chef beter sig som han eller hon gör så kommer många 
fram till att det är dennes personlighet som utgör den största faktorn till beteendet. Enligt 
Bakka et al är det ”inte ledarens personliga egenskaper som är intressanta, isolerat sett” utan 
är i ”långt högre grad […] beroende […] av en rad föreliggande omständigheter” så som de 
”egenskaper som präglar en bestämd grupp: medlemmarna, aktiviteterna och gruppens mål”. 
Med andra ord kan sägas att ”miljön ska passa till personligheten – eller tvärtom – för att det 
ska uppstå goda vibrationer”.23 Således beror en chefs sätt att bete sig på hans omgivning och 
därmed på samspelet mellan bland annat chefens personlighet och personalens personligheter, 
personalens mål, företagets mål, och företagets riktlinjer.  
 
Bakka et als syn på ledartyper stöds av Olssons och Lewins teorier. Olsson skriver om 
betydelsen av relationen mellan ledaren och gruppmedlemmarna. Ledarskapets effektivitet 
beror på hur effektivt medlemmarna i gruppen följer ledaren24. Även Lewin är av samma 
åsikt, det vill säga att den betydelsefulla skillnaden mellan de olika typerna av ledarskap inte 
ligger i ledarens agerande utan i ledarens förhållande till den totala sociala situationen25.  
 
De olika karaktärsdragen i en chefs ledarstil kan delas upp i tre grupper. Dessa tre grupper är 
Autokratisk/auktoritär ledare, Demokratisk ledare och Laissez-faire ledare. 26 
 
Vad gäller Laissez-faire  är den här ledartypen mycket passiv och försöker varken att 
stimulera, organisera, kommentera eller kritisera gruppens arbete. I den mån denna ledare 
deltar i gruppens arbete är det i mycket liten omfattning. Att komma fram till ifall en chef är 
en Laissez-faire ledare är väldigt svårt utan att tillfråga personalen. Eftersom vår studie 
baseras enbart på intervjuer med cheferna, har vi valt att inte beakta den här ledartypen. 
 
Den Auktoritära ledaren tar avstånd från personliga relationer med personalen. Det är 
positionen som utgör ledarens maktbas och han eller hon känner ett personligt ansvar för 
personalens arbete och prestationer. Ledarstilen kännetecknas av ett dominant sätt att vara, 
direkta order samt en tydlig kritik till de anställda.  
 
Fördelar med denna ledartyp är att det ger en säkerhet hos gruppen i och med att ledaren fattar 
besluten och tar ansvaret. Nackdelar är att det kan uppstå problem då ledaren är frånvarande. 
Frågan blir vem som då ska fatta besluten. De anställda är inte vana vid att ta egna initiativ 
eller fatta egna beslut vilket kan ge sämre produktivitet.  
 

                                                      
23 Bakka, Jörgen & Fivelsdal, Lars & Lindkvist, Lars, Organisationsteori (1993),  s.185 
24 Olsson, Eric, På spaning efter gruppens själ (1998), s. 113 
25 Lewin, Kurt ur Olsson, Eric, På spaning efter gruppens själ (1998), s. 117 
26 Bakka, Jörgen & Fivelsdal, Lars & Lindkvist, Lars, Organisationsteori (1993),  s.185 
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Som namnet antyder uppfattar sig den Demokratiska ledartypen som en del av gruppen och är 
därför grupporienterad. Denna ledare får de olika anställda att sträva mot ett gemensamt mål. 
För att nå detta mål planerar och utför alla gruppmedlemmarna arbetet självständigt, men med  
ledarens stöd. Kritik framförs objektivt och sakligt av ledaren.   
 
Att de anställda själva får påverka sin situation vilket ger en större förpliktelsekänsla är en 
stor fördel med den ovan nämnda ledartypen. Nackdel är att en osäkerhet vad gäller 
rollfördelning och befogenhet kan uppstå. Vem får göra vad? Detta kan leda till konflikter, i 
detta fall är det ledarens roll att lösa dem eller bidra till att konflikten löses. 
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6. Analys  

6.1. Vägen till chefsskapet 

6.1.1. Bakgrundsutbildning 

En jämförelse av Fig. 1 och Fig. 2 visar att 77,8 % av de chefer som innehar sin första 
chefsposition har en högskole- eller universitetsutbildning medan motsvarande siffra i den 
andra gruppen är endast 63,6 % . Vi har även noterat att den lägsta graden av utbildning finns 
representerad i samma grupp. En förklaring till skillnaden kan vara åldersfaktorn. 27 Cheferna 
inom Grupp I är yngre och även högre utbildade, vilket reflekterar tendenserna i dagens 
samhälle som i allt större utsträckning ställer högre krav på medborgarna.     

6.1.2. Arbetslivserfarenhet   

Vid en närmare analys av de två grupperna vad gäller arbetslivserfarenhet, kan konstateras att 
cheferna i vissa fall blivit rekryterade till sina positioner enbart till följd av en av följande 
faktorer och i andra fall på grund av en kombination av flera faktorer, såsom t ex utbildning, 
arbetslivserfarenhet och personlighet.  
 
Ett tydligt mönster vi kan se, som utgör en klar skillnad de två grupperna emellan, är att 
chefer som innehar sin första chefsposition till största del blivit rekryterade till sin post på 
grund av sin personlighet. Närmare bestämt är det hela 6 av 9 chefer i Grupp I där 
personlighet ensam varit den utslagsgivande faktorn. I 8 fall av 9 har personligheten varit en 
faktor i samband med andra faktorer och endast 1 av 9 chefer har nämnt erfarenhet som 
huvudfaktorn vid rekrytering.  
 
På motsvarande sätt kan vi observera att det förhåller sig på följande sätt i gruppen där 
cheferna tidigare haft en eller flera chefspositioner:  4 av 11 har nämnt att erfarenheten ensam 
varit den viktigaste faktorn som förde med sig en rekrytering. Medan 8 av 11 har nämnt 
erfarenhet i kombination med någonting annat. I samma grupp har ingen nämnt att 
personlighet ensam har varit utslagsgivande.  
 
Orsaken till att personlighetsfaktorn är mer representerad bland medlemmarna i Grupp I kan 
helt enkelt förklaras med att cheferna i den här gruppen är yngre vilket innebär att de har 
mindre arbetslivserfarenhet generellt sett, samt saknar chefserfarenhet. Det skulle samtidigt 
kunna förklara varför det automatiskt blir mer fokus på personligheten. Att rekryteringen i 
Grupp II i större utsträckning baserades på erfarenheten som tidigare positioner bidragit med, 
kan vi anta som självklart därför att cheferna i den här gruppen har ansvar över fler 
anställda.28         

                                                      
27 Se Appendix, Bilaga 6 
28 Se Appendix, Bilaga 7 
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6.1.3. Utbildning relaterad till chefsskapet 

Fig. 5 och Fig. 6 visar att 67% av cheferna i Grupp I och 100% av cheferna i Grupp II har fått 
någon sorts stöd som komplettering till chefsrollen.    
 
Anledningen till att samtliga i Grupp II har fått utbildning av något slag kan vara att de haft en 
längre karriär och därmed längre tid på sig att samla kunskap genom utbildning. Vidare 
påvisar faktumet att cheferna inte blir fullfjädrade att den här typen av stöd kan behövas för 
att chefen ska anpassas till olika förhållanden som är i ständig förändring. Att chefen ständigt 
ackumulerar nytt kunnande kan bero på hans egna insikt om behovet eller på omgivningens 
krav.  
 
Inom Grupp I å andra sidan har vissa chefer, av naturliga skäl,  förfogat över kortare tid som 
chef. Den 33-procentliga delen av cheferna som inte fått någon stödjande utbildning utgörs i 
två fall av chefer som har högre universitetsutbildning och den tredje av en chef som besitter 
omfattande branscherfarenhet.  

6.2. Sättet att leda     

6.2.1. Samhörighet mot distans 

 
Nedan beskrivs cheferna i form av en skala där vi illustrerar var respektive chef befinner sig i 
relation till sina anställda. De angivna cheferna som tenderar till en samhörighetskänsla med 
personalen, kallar vi Vi-chefer, de som är distanstagande, kallar vi för Jag-De-chefer. Att 
cheferna plaserats i grupper innebär inte att de är jämlika inom en och samma grupp, eftersom 
nyanskillnader förekommer. Vi anser dock att helhetsintrycket är precist genom 
uppdelningen. 
 
 
 
Figur 7 - Vi / Jag - De (Grupp I) 
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Figur 8 - Vi / Jag - De (Grupp II) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För att kunna placera cheferna på skalorna har vi haft följande kriterier som underlag: 
arbetsplatsens geografiska läge, arbetsuniform, arbetsuppgifter och chefernas medvetna 
strävan att antingen höra samman eller hålla distans. Representanter för Vi-chefer och Jag-de-
chefer finns i båda grupperna.  Generellt finns en mer eller mindre jämn spridning på skalorna 
inom båda grupperna, vilket tyder på likheter dem emellan. Därför är det i det här fallet inte 
av betydelse om chefen har haft en tidigare chefspost eller inte. Det som istället blir av 
betydelse är de ovan nämnda kriterierna som får stöd av Bakka et als teori som poängterar att 
det bland annat är samspelet mellan chefers personlighet och miljö i den han samverkar, som 
avgör vad som präglar honom eller henne som ledare.    
 

6.2.2. Verktygslåda 

Efter att ha konstaterat att lyhördhet är den mest frekventa gemensamma nämnaren bland 
egenskaperna som cheferna har valt att lägga i sin verktygslåda, valde vi att dela upp 
egenskaperna som nämns två eller fler gånger utefter två kategorier: egenskaper som är 
kopplade direkt till chefen som individ och egenskaper som är kopplade till chefen gentemot 
dennes omgivning. Det cheferna som innehar sin första chefsposition vill ha i sin verktygslåda 
i kategorin egenskaper som är kopplade till chefen själv är två konkreta egenskaper, 
erfarenhet och kunskap, medan cheferna i den andra gruppen själva vill ha egenskaper som är 
mer abstrakta exempelvis mod, handlingskraft och medvetenhet. I den andra kategorin 
förekommer egenskaper av varierande art: engagemang, bestämdhet och öppenhet. 
 
Eftersom rekryteringen till den nuvarande posten för majoriteten av cheferna i Grupp II var 
erfarenhetsbaserad, kan det te sig naturligt att de inte anser att egenskaper som de redan har, 
behövs i verktygslådan. Då cheferna i Grupp I däremot rekryterades nästan uteslutande på 
grund av sin personlighet, är det inte förvånande att de prioriterar egenskaper som de saknar.  
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6.2.3. Auktoritär eller demokratisk ledare 

Utifrån informationen vi har om cheferna vad gäller deras sätt att leda samt att förhålla sig till 
sin personal, delar vi enligt Bakka et als teori upp cheferna på den auktoritära och den 
demokratiska ledartypen.    
 
 
    Figur 9 - Inplacering av chefer i pyramidskala från demokratisk till auktoritär 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I samtliga delar av pyramiden återfinns chefer från båda grupperna. 7 av 11 av de chefer som 
tidigare haft en eller flera chefspositioner kan dock identifieras som mer eller mindre  
auktoritära ledare och samtidigt är 6 av 9 av cheferna som innehar sin första chefsposition 
antingen demokratiska eller tenderar åt det hållet.      
 
Två demokratiska ledare 
 
Trots sin unga ålder är Mikael på Intersport ett bra exempel på en god demokratisk ledare. 
Han säger själv att han vill vara en förebild för sina anställda och träder först in i en officiell 
ledarroll när det finns ett problem att lösa eller någonting konkret som måste bestämmas. I 
övrigt ger han sin personal mycket frihet att pröva sina idéer på förbättringar i butiken. Mikael 
har möjlighet till att vara denna typ av demokratisk ledare eftersom hans anställda är en liten 
grupp på fyra personer som alla är i hans ålder eller yngre utan speciellt stor erfarenhet från 
yrkeslivet och utan omfattande utbildning. Eftersom han har mer kompetens än sina anställda 
inger det respekt och förtroende utan att han ska behöva hävda sig. Att personalen nästan är i 
hans ålder gör att en kompisrelation känns naturlig. 
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Magnus är en väldigt demokratisk ledare som i så stor utsträckning som möjligt är ute på 
butiksgolvet tillsammans med sin personal och som understryker vikten av att arbete som ett 
team. Hans anställda utgörs av 15 personer och Magnus ger oss intrycket att han och hans 
anställda är jämställda. Förvisso är det han som har ansvaret, men eftersom han aldrig skulle 
kunna hålla butiken igång utan sina anställda, ger han ett starkt intryck av att han anser att alla 
arbetsuppgifter och all personal är lika viktiga och utgör delar i en helhet. Det betyder att han 
helt klart ser sig som en i gänget som ska organisera arbetet så att butiken drivs på ett 
fungerande sätt. På grund av att Magnus arbetat i sin bransch under en lång tid har han 
kompetensen och kunskapen, vilket gör att han har personalens respekt utan att behöva hävda 
sig och beordra sin personal. Grundandan i företaget är att alla tillhör ett team vilket gör att 
både chefen och personalen högst sannolikt strävar mot samma mål.  
 
 
Två auktoritära ledare 
 
Det är dock inte alltid som en demokratisk ledare är den optimala ledarformen för ett företag. 
Gabrielle anser sig själv vara en tydlig och auktoritär chef. Eftersom hennes mål är att ha en 
låg personalomsättning vill hon att hennes personal ska trivas. Detta uppnår hon dock inte 
genom att vara kompis med personalen, utan försöker istället att skapa en god och 
utvecklande atmosfär på arbetsplatsen. När hon är ute bland de anställda gör hon det för att 
kontrollera att personalen utfört sina arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt. När företaget 
organiserar olika temadagar väljer hon att inte delta. Att hon har valt integritet som den 
viktigaste egenskapen att ha i sin verktygslåda stärks antagandet om att hon distanserar sig till 
sina anställda då hon inte vill låta sig aktivt påverkas av dem i sina beslut.  
 
Även Teddy ser sig själv som en auktoritär chef och han drar hårda linjer mellan sitt egna 
chefsskap och personalens arbetsuppgifter. För att ytterligare understryka skillnaden bär han 
medvetet inte Martin Olssons uniform som de övriga anställda bär. Han är chef över en grupp 
om 14 personer. Eftersom han aktivt valt att strikt skilja på arbete och privatliv har han även 
valt att inte vara kompis med sina anställda. Självklart utför han sina arbetsuppgifter som chef 
på bästa sätt och har dörren alltid öppen ifall hans personal vill prata med honom, men han 
behåller distansen. Det underlättar för honom i de fall han måste fatta obekväma beslut såsom 
att exempelvis avskeda någon.  
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7. Slutsatser 
 
Den slutsatsen vi kan dra av analysen vad gäller chefernas bakgrundsutbildning är att cheferna 
som innehar sin första chefspost har en högre utbildningsnivå procentuellt sett.  Rekryteringen 
för cheferna i samma grupp har nästan uteslutande varit baserad på personlighet, medan 
rekrytering bland cheferna som tidigare haft en eller flera chefspositioner varit mestadels 
erfarenhetsbaserad. Vidare har samtliga av cheferna som tidigare haft en eller flera 
chefspositioner genomgått någon form av chefsrelaterad utbildning, den motsvarande siffran i 
Grupp I är 67 %.  
 
Vi ser en koppling mellan vad chefernas rekrytering var baserad på och vad de väljer att lägga 
i sina verktygslådor. Chefer som inte tidigare haft chefspositioner och vars rekrytering varit 
personlighetsbaserad, föredrar att lägga egenskaper i form av erfarenhet och kunskap i lådan.  
 
En annan skillnad mellan grupperna har att göra med uppdelningen enligt bland andra Bakka 
et als ledarstilar. De flesta demokratiska ledarna utgörs av chefer som inte har en tidigare 
chefserfarenhet medan de flesta auktoritära ledarna finns representerade bland chefer som 
tidigare haft chefserfarenhet.        
 
Likheten grupperna emellan belyses när vi konstaterar att det inte är avgörande om chefen 
tidigare haft en chefsposition eller inte, vad gäller hur de förhåller sig till sin personal, utan att 
det kan bero på andra faktorer såsom chefens personlighet i samverkan med miljön denne är 
verksam i.  
 
Generellt sett finns det tydliga skillnader mellan chefer som innehar sin första chefsposition 
och chefer som tidigare haft en eller flera chefspositioner vad gäller vägen som lett till 
positionen, rekryteringen, vad de väljer att lägga i sin verktygslåda och vilken typ av ledare de 
är. Likheten ligger i hur de förhåller sig till personalen som direkt har en anknytning till 
arbetsmiljön. Därför skulle vi vilja avsluta vårt arbete med en metafor som förklarar hur vi ser 
på chefs- och ledarskapet. Metaforen tyder på hur tydligt det är att faktorerna miljö, 
erfarenhet, ledarstil och relationen till de anställda är av stor vikt för att chefen ska nå uppsatta 
mål. 
 
 
Chefen som byggherre 
 
Vi har föreställt oss att chefen är en byggherre som får i uppdrag  att bygga ett hus. Huset i det 
här fallet är det som chefen ska åstadkomma med chefsskapet. Det är tack vare erfarenhet, 
kompetens eller personlighet som byggherren får uppdraget. Från beställaren får byggherren 
ritningar på hur huset ska se ut och hur det ska byggas för att inte rasa samman. De här 
ritningarna symboliserar riktlinjer och direktiv som företaget ställer på chefen. För att 
byggherren ska kunna bygga huset måste han leda sina byggarbetare som i det här fallet är de 
anställda. Han klarar inte av att bygga huset själv. Byggherretiteln ger chefen befogenhet att 
leda och det förväntas av honom. Det är ritningarna och relationen till byggarbetarna som 
utgör byggherrens miljö. För att utföra bygget har han verktyg i en verktygslåda till sin hjälp. 
De här verktygen ska ses som egenskaper så som lyhördhet, mod, kunskap, integritet, 
optimism och engagemang. Tidigare erfarenheter chefen har, hjälper denne att veta vilka 
egenskaper som behövs, alltså att välja rätt verktyg för att bygga huset.  
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Eftersom miljön påverkar chefen i så stor grad, måste chefen anpassa sig till den, och väljer 
därför indirekt ledarstil med det som kriterium. Oavsett vilka mål som chefen personligen har 
måste huset byggas, vilket bäst sammanfattas av följande citat:  
 
 
          ”Det som är bra för företaget är alltid bra för dig. Det som är bra för dig är dock inte  
           alltid bra för företaget.” 
                                                                                                                     Gabrielle Holst 
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8. Reflektion  
Det hade varit intressant att intervjua varje chefs anställda och inkludera deras syn på hur 
cheferna är som ledare och på så vis få stöd på chefernas eget uttalande om deras ledarstil.  
 
Trots att vi på grund av tidsbrist bara kunnat fokusera på chefernas egna utlåtanden har vi 
kunnat genomföra vår studie på ett tillfredsställande sätt. Vårt arbete pekar på att bland annat 
utbildning utgör en hjälp i strävan att nå en chefsposition. Detta är en glädjande nyhet för oss, 
då vi snart själva ska ge oss ut i arbetslivet på jakt efter vårt första chefsskap. 
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11. Appendix 

11.1. Bilaga 1 

Ursprungliga intervjufrågor 
 
Namn och ålder 
Vilken funktion har du i företaget? (benämning, arbetsuppgifter) 
Hur länge har du varit chef? 
Varför blev du chef? Eget karriärbeslut eller blev du erbjuden positionen? 
På vilket sätt blev du rekryterad till chef? Extern eller internt? 
Har du i samband med din anställning gjort något personlighetstest? Hur gick det till och vad 
anser du om sådana test? 
För just din chefs roll krävdes det specifik kompetens/utbildning eller var nomineringen 
erfarenhets- och personlighetsbaserat?  
Var har du för bakgrund: utbildning, arbetslivserfarenhet? 
Var lönen en viktig fråga eller avgörande fråga? 
Har du tidigare varit chef? Vilken chefsposition? 
Rekryterar du anställda? På vilket sätt går du tillväga? 
Vem är du chef över?  
Hur många anställda har du under dig? 
Hur gamla är dina anställda? 
Spelar deras ålder någon roll i ditt sätt att vara chef? 
Förutom individernas egna egenskaper och bakgrund som gör gruppen mångfaldig, hur ser 
gruppen ut vad det gäller genus och etnicitet? 
Spelar utseendet någon roll i din bransch? 
Uppfattar du som att ditt utseende har spelat någon roll bland dig eller dina kamrater, kopplat 
till chefsrollen? 
Har du eget kontor eller delar du samma plats som övrig personal? 
Har du fått något direktiv om vilken typ av chef företaget vill att du ska vara eller har du fått 
styra det själv? 
Vilka möjligheter har du att påverka din egen arbetssituation? 
Efter att du har blivit chef, har du fått någon typ av utbildning relaterat till den här specifika 
chefsrollen? 
Om det uppstår konflikter hur brukar du hantera dessa? 
Vilka typer av konflikter brukar det förekomma? 
Har du fått någon utbildning i konflikthantering? 
Efter det att du har löst en konflikt brukar du följa upp så att den verkligen förblir löst? 
Hur följer du upp? 
Använder ni er av belöningssystem? Hur fungerar dessa? 
Hur främjar du (eller företaget) ett effektivt samarbete? Har ni regelbundna möten? Hur går 
dessa till? 
Brukar ni ha någon temadag eller något annat där ni gör något tillsammans som inte rör 
arbetet? 
Får du den feedback som du förväntar dig? Upplever du det som positiv eller negativ? 
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Hur motiverar och leder du din personal? Finns det någon av de underordnade som har tagit 
på sig ledarrollen för de övriga? Hur hanterar du detta? 
Delegerar du arbetsuppgifter? På vilket sätt? 
Vilka möjligheter era anställda att påverka sin egen arbetssituation? 
Vilka möjligheter har era anställda att utvecklas? 
Vad vill du åstadkomma med ditt chefsskap? Hur ser du på din roll som chef gentemot dina 
underställda? 
Hur gör du för att lyckas? 
Anser du att du får rätt lön i förhållande till din arbetsinsats? Varför? 
Vad hade du förväntningar på en chefsroll innan du blev chef?  
Nu när du har blivit chef stämmer dessa förväntningar med verkligheten i din chefsroll? 
Känner du att du i din roll som chef levt upp till dina förväntningar och krav? 
Vilken information hade du önskat att du hade haft tillgänglig när du började som chef? 
Vilka ”verktyg” tycker du man skall ha i sin ”verktygslåda” som chef? 
Har du något ägarintresse i företaget? (Aktier, annan form av delägarskap) 
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11.2. Bilaga 2 

 
Intervjufrågor 
 
 
Personligt 
Namn och ålder 
Vilken funktion har du i företaget? (befattning, arbetsuppgifter) 
Har du något ägarintresse i företaget? (Aktier, annan form av delägarskap) 
Hur länge har du varit chef i detta företag?  
Var har du för bakgrund: utbildning, arbetslivserfarenhet?  
Har du tidigare varit chef? Vilken chefsposition? 
Varför blev du chef? Eget karriärbeslut eller blev du erbjuden positionen? 
På vilket sätt blev du rekryterad till chef? Externt eller internt? 
För just din chefsroll krävdes det specifik kompetens/utbildning eller var nomineringen 
erfarenhets- och personlighetsbaserat?  
Har du i samband med din anställning gjort något personlighetstest? Hur gick det till och vad 
anser du om sådana test? 
 
Diverse 
Var lönen en viktig fråga eller avgörande fråga för att tacka ja till chefspositionen? 
Anser du att du får rätt lön i förhållande till din arbetsinsats? Varför? 
Har du eget kontor eller delar du samma plats som övrig personal? 
Spelar utseendet någon roll i din bransch? 
Uppfattar du som att ditt utseende har spelat någon roll bland dig eller dina medarbetare, 
kopplat till chefsrollen? 
 
Ledarstil 
Vad har du för ledarstil? 
Har du fått något direktiv om vilken typ av chef företaget vill att du ska vara eller har du fått 
styra det själv?  
Efter att du har blivit chef, har du fått någon typ av utbildning relaterat till den här specifika 
chefsrollen? 
Vilka möjligheter har du att påverka din egen arbetssituation? 
Delegerar du arbetsuppgifter? På vilket sätt? 
 
Personalansvar 
Rekryterar du anställda? På vilket sätt går du tillväga? 
Vem är du chef över?  
Hur många anställda har du under dig? 
Hur gamla är dina anställda? 
Spelar deras ålder någon roll i ditt sätt att vara chef? 
Förutom individernas egna egenskaper och bakgrund som gör gruppen mångfaldig, hur ser 
gruppen ut vad det gäller genus och etnicitet? 
 
Konflikter 
Om det uppstår konflikter hur brukar du hantera dessa? 
Vilka typer av konflikter brukar det förekomma? 
Har du fått någon utbildning i konflikthantering? 
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Efter det att du har löst en konflikt brukar du följa upp så att den verkligen förblir löst? 
Hur följer du upp konflikter? 
 
Motivation 
Använder ni er av belöningssystem i företaget? Hur fungerar dessa?  
Hur motiverar och leder du din personal? 
Hur främjar du (eller företaget) ett effektivt samarbete? Har ni regelbundna möten? Hur går 
dessa till? 
Brukar ni ha någon temadag eller något annat där ni gör något tillsammans som inte rör 
arbetet? 
Får du den feedback som du förväntar dig? Upplever du det som positiv eller negativ? 
Finns det någon av de underordnade som har tagit på sig ledarrollen för de övriga? Hur 
hanterar du detta? 
Vilka möjligheter har dina anställda att påverka sin egen arbetssituation? 
Vilka möjligheter har dina anställda att utvecklas? 
 
Personliga mål 
Vad vill du åstadkomma med ditt chefsskap?  
Framtidsmål? 
Hur ser du på din roll som chef gentemot dina underställda? 
Hur gör du för att lyckas? 
Vad hade du för förväntningar på chefsrollen innan du blev chef?  
Nu när du har blivit chef stämmer dessa förväntningar med verkligheten i din chefsroll? 
Känner du att du i din roll som chef levt upp till dina förväntningar och krav? 
Vilken information hade du önskat att du hade haft tillgänglig när du började som chef? 
Vilka ”verktyg” tycker du man skall ha i sin ”verktygslåda” som chef? 
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11.3. Bilaga 3 

 
Ursprunglig branschindelning 
 
 
Tabell 1 - Ursprunglig branschindelning 

Branscher 
 Hus & Hem Säkerhet Kläder Mat Underhållning Kunskap 
1 Åhlèns Bevakn.G. Intersport Martin Olsson Swing Inn Medborgarskolan 
2 Clas Ohlson Prevaka Stadium Coop Radiostation Medborgaskolan 
3 ÖB Securitas Malmströms Netto/IcaTuna Filmstaden Rönnen 
4 Ikea  Falck MQ Hemköp Casino Plant Science 
5 Ylva Duty Sec. Spirit Willys Sandrews Katedralskolan 
       

 

11.4. Bilaga 4 

 
Branscher 
 
 
Tabell 2 – Branscher  

Branscher 
Antal VAROR TJÄNSTER 
1 Åhléns  Bevakningsgruppen 
2 Martin Olsson Prevaka  
3 Intersport  Swing Inn/Skt. Markus Vinkällaren/ Elysée/Club Privé   
4 Clas Ohlson Rönnen (Dagis och Förskolans rektorn) 
5 Stadium Plant Science AB 
6 Coop Forum Prefekt – Nationalekonomiska institutionen 
7 ÖB Medborgarskolan (Mauricio) 
8 MQ Prefekt - Psykologi institutionen 
9 Malmströms/ Camilla Katedralskolan 
10 Ikea  Medborgarskolan (Titti) 
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11.5. Bilaga 5 

Aktuell struktur 
Tabell 3 - Aktuell struktur 
 Chefer med tidigare erfarenhet som chef Första chefsskap 

 Magnus Björkman (ÖB) Eva Andersson (Prevaka) 

 Beata Dedicova (Plant Science AB) Gabrielle Holst ( Swing Inn m.m.) 

 David Edgeton (NEK insititutionen) Titti Leboeuf (Medborgarskolan) 

 Björn Ekberg (Clas Ohlson) Jitka Lindén (Psyk. Institutionen) 

 Peter Elgemark (IKEA) Linda Malmborg (MQ) 

 Jörgen Erikson (Bevakningsgruppen) Mauricio Picasso (Medborgarskolan) 

 Gunnel Grubb (Katedralskolan) Ulla Sundin (Rönnens Förskola m.m.) 

 Teddy Kotlinski (Martin Olsson) Markus Svensson(Stadium) 

 Kalle Sjödin (Åhléns) Mikael  Tancred (Intersport) 

 Elisabeth Sörensson (Coop Forum)   

 Anna-Karin Uggla (Malmströms/Camilla)  

Antal 11 9 

11.6. Bilaga 6 

Åldersfördelning 
 
När det gäller ålder finns det en tendens till att cheferna som har sin första position är yngre 
jämfört med gruppen där cheferna har varit chefer tidigare. Den yngsta personen inom Grupp 
I är 24 år och den äldsta är 56 år medan 29 år är den yngsta inom Grupp II och den äldsta är 
64. De tre äldsta personerna återfinns alla i Grupp II (57, 57 och 64 år) och de två yngsta är 
bland Grupp I (24 och 28 år). Medelåldern är i Grupp I 44,7 år och i Grupp II 38,2 år.    
Följande tabell sammanfattar gruppens åldersfördelning 
 
Tabell 4 - Åldersfördelning  
Chefer med tidigare erfarenhet som chef Ålder Första chefsskap Ålder 

    

Magnus Björkman (ÖB)) 41 år Eva Andersson (Prevaka) 42 år 

Beata Dedicova (Plant Science AB) 48 år Gabrielle Holst ( Swing Inn m.m.) 44 år 

David Edgeton (NEK insititutionen) 57 år Titti Leboeuf (Medborgarskolan) 31 år 

Björn Ekberg (Clas Ohlson) 57 år Jitka Lindén (Psyk. Institutionen) 56 år 

Peter Elgemark (IKEA)  43 år Linda Malmborg (MQ) 28 år 

Jörgen Erikson (Bevakningsgruppen) 32 år Mauricio Picasso (Medborgarskolan) 33 år 

Gunnel Grubb (Katedralskolan) 64 år Ulla Sundin (Rönnens Förskola m.m.) 54 år 

Teddy Kotlinsky (Martin Olsson) 31 år Markus Svensson (Stadium) 32 år 

Kalle Sjödin (Åhléns) 29 år Mikael Tancred (Intersport) 24 år 

Elisabeth Sörensson (Coop Forum)  59 år   

Anna-Karin Uggla (Malmströms/Camilla) 31 år   

Medelålder   44,7 år Medelålder 38,2 år 
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11.7. Bilaga 7 

 
Antal anställda 
 
 
Tabell 5 - Antal anställda (Grupp I) 

Antal anställda Antal chefer 
  1 -   9         2 
10 – 19 1 
20 – 29 1 
30 – 39 1 
40 – 49 2 
50 - 59  1 
60 – 69 - 

                           70 – 79 1 
80 – 89 - 
90 – 99 - 

                       Över 100 - 
Total 9  

 
 
 
Tabell 6 - Antal anställda (Grupp II) 

Antal anställda Antal chefer 
  1 -   9         2 
10 – 19 2 
20 – 29 - 
30 – 39 - 
40 – 49 2 
50 - 59  1 
60 – 69 - 

                          70 – 79 - 
80 – 89 2 
90 – 99 1 

                       Över 100 1 
Total 11 

 
 


