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SAMMANFATTNING   
 
Medarbetarna inom en organisation har en betydelsefull roll för verksamhetens 
utveckling och ledarna har en viktig funktion genom att de i stor utsträckning kan 
påverka medarbetarna. Syftet med vår undersökning var att fokusera på ledare inom 
IKEA AB och beskriva hur de arbetar utifrån strategin ”IKEA AB in change” för att 
skapa förutsättningar som ökar medarbetarnas motivation i arbetet. Vi inriktade oss på 
motivationsskapande inom områdena ledarskap, kommunikation och kompetens. Studien 
grundade sig på sammanlagt nio semistrukturerade intervjuer med ledare, HR-manager 
och fackordförande inom IKEA AB. Resultatet från vår studie visade på att de 
intervjuade ledarna överlag var duktiga på att skapa förutsättningar som leder till 
motivation hos medarbetarna och ingen utmärkte sig på ett speciellt vis utan de arbetade 
ganska likvärdigt. Det framkom bland annat att den demokratiska ledarstilen var den som 
tycktes användas av ledarna, att de försökte skapa en trygg miljö för medarbetarna genom 
att ge dem stöd och hjälp samt att medarbetarna sades ha stora chanser att påverka sin 
arbetssituation.  
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1. INLEDNING 
 
 
I första avsnittet ger vi läsaren en introduktion till vårt studerade ämne och varför vi 
finner det intressant att undersöka. Bakgrunden ger därefter en inblick i tidigare 
forskning kring problemområdet och innehåller även en presentation av organisationen 
där vi genomfört vår kvalitativa undersökning. Detta för oss sedan in på syftet, 
frågeställningarna och uppsatsens avgränsningar. Sist följer definitioner av relevanta 
begrepp. 
 
 
1.1 Introduktion 
I dagens samhälle är det nödvändigt för organisationer att ständigt ligga långt fram i 
utvecklingen eftersom globaliseringen breder ut sig mer och mer och det inte är något 
problem att köpa varor och tjänster från världens alla hörn. För att överleva som 
organisation bland ökad konkurrens tror vi att man måste ha människor som verkligen 
kan sitt arbete, vill utvecklas, är engagerade och motiverade. En viktig ingrediens för att 
locka fram detta hos medarbetarna anser vi ledarna är, då de har en stor 
påverkansmöjlighet genom sitt sätt att vara eller som Dwight David Eisenhower uttrycker 
det:  
 
“Motivation is the art of getting people to do what you want them to do because they 
want to do it.”1

 
Eftersom vi alla tre utbildar oss till personalvetare har vi stött på ledarskap i de flesta 
kurser vi läst men vi känner ändå att ämnet inte är uttömt utan intresset har växt sig större 
ju längre utbildningen pågått. Då ledarskapet enligt oss är en viktig kugge i hjulet för 
organisationer och dess utveckling tycker vi att det är ett spännande område att studera. 
Det känns även som att det idag blir allt viktigare att skapa förutsättningar som gör att 
personalen känner motivation till att utvecklas så att organisationen kan fortleva.  
 
Möbeljätten IKEA är för många en attraktiv arbetsplats. I en undersökning bland 
akademiker gjord 2007 ligger IKEA på topp tio över favoritarbetsgivare. Vad är det då 
som gör att det är så? Funderingar kring detta väckte vår nyfikenhet om hur de arbetar 
inom IKEA. Människorna inom organisationen spelar en stor roll för verksamhetens 
utveckling och då inte minst ledarna. Skapar ledarna miljöer som sporrar och motiverar 
medarbetarna? Det hävdar nämligen den amerikanska psykologen Robert Pritchard att 
ledare kan göra och framhåller att alla människor har en vilja inom sig att göra sitt bästa i 
de flesta situationer, både i privat- och arbetslivet.2 Även Maccoby understryker att 
medarbetares motivation inte kan skapas av ledare utan konsten för ledarna är att kunna 
plocka fram och förstärka den.3 Med detta som utgångspunkt vill vi fördjupa oss i hur 

                                                 
1 http://www.livet.se/ord/kategori/Motivation, 2007-11-22. 
2 Alsrup, Linda. Så får du människor att brinna. Personal och ledarskap nr 2 (2001): 21-25. 
3 Michael Maccoby, Arbeta – varför det? Förändringar i arbete och motivation (Borås: Centraltryckeriet 
AB, 1989), 53.  

 7

http://www.livet.se/ord/kategori/Motivation


ledare på IKEA arbetar med motivationsskapande och vi väljer att studera detta på ett av 
de många bolagen inom koncernen.   
 
Denna uppsats vänder sig främst till våra kurskamrater inom pedagogik med inriktning på 
arbetslivet och de som arbetar inom IKEA AB. Men även till andra ledare som är 
intresserade av att ha motiverad personal som hjälper till att utveckla organisationen.  
 
1.2 Bakgrund 
Det är främst inom psykologin som man har studerat vad anställda blir motiverade av 
men idag har intresset för faktorer inom arbetslivet så som omvärld, struktur och kultur 
ökat.4 Dock handlar teorierna mest om vad som gör medarbetare motiverade och inte 
speciellt mycket om hur ledare kan bidra till detta.5  
 
Enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI) undersökning ”Medarbetare 2007” framgår det att en 
av de viktigaste faktorerna för att känna sig nöjd med arbetet är att bli motiverad. 
Dessutom spelar kommunikationen mellan ledning och medarbetare en stor roll, liksom 
feedback och tydlighet. Nöjda medarbetare är i sin tur avgörande för att en organisation 
ska kunna nå framgång och vara lönsam.6  
 
I en forskningsrapport gjord på kunskaps- och tjänsteföretag inom svenskt arbetsliv 
framkom att intressanta arbetsuppgifter, frihet i arbetet, möjlighet till utveckling och 
förtroende var alla faktorer som i hög grad påverkar arbetsmotivationen.7 En annan 
undersökning visar på att medarbetare främst motiveras av att anse sig ha en bra ledare, 
göra nytta för kunderna och av arbetskamrater.8 Detta antyder att ledare har en nyckelroll 
i motivationsarbetet då de är med och kan påverka en rad av dessa faktorer. Maccoby 
skriver att alla människor har inneboende drivkrafter och för att utveckla samt förstärka 
dem måste ledare ha en förståelse för och känna till vad som driver medarbetarna, men 
för att göra det måste ledaren även ha en förståelse för vad han eller hon själv drivs av.9

 
I en avhandling av Moqvist, där hon studerat högre chefer i statsförvaltningen, beskrivs 
ledarskapet som det utövades förr, som auktoritärt där chefen stod i centrum och hade 
mycket makt över medarbetarna. Cheferna hade övertag och styrde mer i detalj, vilket 
gjorde att medarbetarna inte hade så stor påverkansmöjlighet i sitt eget arbete. Idag 
beskrivs ledarskapet som att det handlar om att skapa ett öppet arbetsklimat där ledare 
och medarbetare har en nära relation. Istället för detaljstyrning är det nu målstyrning som 
gäller där ledaren sätter upp mål och medarbetarna görs delaktiga genom en dialog kring 
målen så att bidraget till organisationens helhet synliggörs. På så vis menar de högre 

                                                 
4 Dag Ingvar Jacobsen och Jan Thorsvik, Hur moderna organisationer fungerar (Lund: Studentlitteratur, 
2002), 331. 
5 Hawkins, Brian., och L, Penley. ”Communicating for improved motivation and performance”. S.A.M. 
Advanced Management Journal, 45 (1980): 39-43. 
6 http://kvalitetsindex.se/index.php?option=com_content&task=view&id=88, 2007-11-22. 
7 Tollgerdt-Andersson, Ingrid. Arbetsmotivation – en studie inom svenskt arbetsliv. Stockholm: 
Handelshögskolan, Tjänsteförbundet, 1993, 36.  
8 Lage Carlsson och Jan Wallenberg, Lön – motivation – arbetsresultat, en vetenskaplig undersökning om 
sambanden (Sundbyberg: Svenska kommunförbundet, 1999), 17. 
9 Maccoby, 79.  
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cheferna att arbetet ska upplevas som mer meningsfullt av medarbetarna. De framhåller 
också att dagens ledarskap handlar om att skapa villkor som underlättar medarbetarnas 
arbetssituation genom coachning, feedback och dialog.10

 
Enligt Kark och Van Dijk finns det belägg för att ledares ledarstil påverkar medarbetares 
motivation. De framhåller i sin artikel att ett karismatiskt och transformativt ledarskap 
påverkar medarbetarnas motivation och prestation på ett annat sätt än vad ett auktoritärt 
och kontrollerat ledarskap gör.11 Moqvists undersökning visar att ledarskapet upplevs 
som mycket viktigt enligt ledarna själva. Detta beror på att de tidigare upplevt att deras 
ledare påverkat dem i deras utveckling. För att ledarskapet ska upplevas som bra krävs 
det att ledarna sporrar och motiverar medarbetarna och för att detta ska vara möjligt 
fordras ett öppet förhållande med högt i tak, där tillit har stor betydelse.12

 
1.3 Presentation av IKEA AB och ”IKEA AB in change” 
IKEA AB ingår som ett av flera bolag inom IKEA-koncernen. Bolaget bildades 1957 och 
har idag 250 medarbetare i Älmhult. Deras uppdrag är att fungera som en 
serviceorganisation som skapar förutsättningar för de andra IKEA-bolagen att fokusera 
på sin kärnverksamhet. De erbjuder tjänster i form av bland annat tull- och frakthantering, 
resetjänst, fakturaflöden samt fastighetsskötsel. Deras vision handlar om att ”IKEA AB 
ska vara det självklara valet som leverantör av service- och kompetensrelaterade tjänster 
för IKEA.”  
 
IKEA AB har som mål att gå från en stel och permanent organisation med åtskilda 
enheter, till att bli en enad och flexibel organisation där arbetet verkligen utförs. Tidigare 
fanns ingen tydlig strategi utan endast en övergripande vision och affärsidé som 
fungerade som ledord för hela koncernen. För att på ett mer konkret sätt visa hur 
serviceorganisationen IKEA AB bidrar till helheten inom koncernen IKEA togs initiativet 
av ledningsgruppen om att utarbeta en ny strategi som kallas ”IKEA AB in change”.  
 
Målet med ”IKEA AB in change” är bland annat att ha medarbetare som har 
engagemang, motivation och förändringsvilja. För att skapa rätt förutsättningar för detta 
behövs ledare som visar enighet och har ett aktivt ledarskap med fokus på 
genomförandet. Strategin innehåller tre fokusområden; ledarskap, kommunikation och 
kompetens. Områdena valdes utifrån tanken att kommunikation är en förutsättning för att 
en organisation ska fungera och det behöver man hela tiden arbeta med och utveckla. 
Ledarskapet är sedan kärnan i detta och de vill genom strategin få fram ett främjande 
ledarskap. Kompetens ses som en grundsten för att en organisation ska överleva och 
därför blev det naturligt att fokusera på det.  
  
Ambitionen är att strategidokumentet ska vara tydligt, kommunikativt och konkret så att 
alla får chans att förstå syftet med det. Strategin medför en del förändringar och nya 

                                                 
10 Louise Moqvist, Ledarskap i vardagsarbetet – en studie av högre chefer i statsförvaltningen (Linköping: 
Linköping universitet, Institutionen för beteendevetenskap, 2005), 86-88. 
11 Kark, Ronit och D, Van Dijk. ”Motivation to lead, motivation to follow: The rules of the self-regulatory 
focus in leadership processes”. Academy of Management review, 32 (2007): 500-528. 
12 Moqvist, 83-84. 
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värdegrunder och för att få ledarna att förstå vad strategin innebär hölls ett 
ledarseminarium för att sälja in idén och ta emot deras tankar och synpunkter. Detta var 
något som bemöttes positivt av alla ledare, vilket var viktigt eftersom det är de som ska 
skapa energi och få fram medarbetarnas engagemang. Därefter hölls ett 
medarbetarseminarium där strategin presenterades och även de fick chans att tycka till. 
Ledarna deltog också vid detta tillfälle. Strategin togs emot positivt av de flesta 
medarbetare, medan vissa tog avstånd. Varje avdelning ska sedan utarbeta en egen plan 
över hur just de ska bidra till IKEA AB:s utveckling. Det kommer att följas upp 
regelbundet med uppföljningsseminarium för både ledare och medarbetare där de får 
berätta om vad de har arbetat med för att bidra till utvecklingen av organisationen.13

 
1.4 Syfte och frågeställningar  
Syftet med vår undersökning är att fokusera på ledare inom IKEA AB och beskriva hur 
de arbetar utifrån strategin ”IKEA AB in change” för att skapa förutsättningar som ökar 
medarbetarnas motivation i arbetet. Genom att göra en kvalitativ undersökning vill vi få 
svar på följande frågeställningar: 
 
Hur beskriver ledarna att de skapar förutsättningar för att öka medarbetarnas motivation 
genom inriktning på strategins tre fokusområden; 
- sitt ledarskap? 
- kommunikation med medarbetarna? 
- medarbetarnas kompetens? 
 
1.5 Avgränsningar 
Vi avgränsar vår undersökning till att intervjua ledare inom två avdelningar på IKEA AB 
som inom kort ska genomgå en sammanslagning, en nyckelperson bakom strategin för att 
få en bakgrundsbild samt ett fackligt ombud för att få en infallsvinkel från en person som 
är insatt i organisationen men inte arbetar operativt i den. Vi studerar vårt valda 
problemområde ur ledarnas synvinkel och åsidosätter medarbetarnas perspektiv. I en 
förändringsprocess anser vi och vår kontaktperson på IKEA AB att det är extra viktigt att 
ha motiverade medarbetare och vi väljer att ha fokus på motivationsskapandet och inte 
förändringsarbetet i denna uppsats.  
 
1.6 Definition av relevanta begrepp 
 
1.6.1 Motivation 
Nationalencyklopedin definierar motivation som en “psykologisk term för de processer 
som sätter igång, upprätthåller och riktar beteende.”14 Vårt sätt att se på motivation i 
arbetslivet liknar Hagemanns förklaring av begreppet vilket innebär att människan har 
motivationen inom sig och genom att skapa förutsättningar som passar individen kan 
motivationen bli en drivkraft som gör arbetet meningsfullt.15 Detta liknar IKEA AB:s 

                                                 
13 IKEA AB:s strategidokument med kompletteringar av HR-managern. 
14 www.ne.se, sökord: motivation, 2007-11-20. 
15 Gisela Hagemann, Konsten att motivera (Malmö: Liber-Hermods AB, 1993), 3. 
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egen definition av begreppet som innebär att motivation skapas genom förverkligande av 
individuella drivkrafter utifrån värden, attityder och beteenden.16  
 
1.6.2 Ledarskap 
Jacobsens och Thorsviks förklaring av vad ledarskap innebär stämmer in på vårt synsätt 
på begreppet. De skriver att:  
 

”ledarskap är ett speciellt beteende som människor utövar i avsikt att påverka 
andras tänkande, inställning och uppförande. När ledning sker inom ramen för en 
organisation är avsikten normalt att få andra att arbeta för att förverkliga vissa 
mål, motivera dem till att prestera mer och få dem att trivas i arbetet. Detta 
innebär att ledarskap först och främst är en process mellan människor där 
utövandet eftersträvar att influera andra.”17

 
Vi utgår från att ledarskapet har en stor betydelse för medarbetarnas inställning och 
motivation till arbetet och att man genom ledarskapet kan påverka detta.  
 
Som en del av ledarskapet ser vi att begreppen chef och ledare ingår. I 
ledarskapsdiskussioner tar man upp begreppen och nämner att det finns en viss skillnad i 
betydelsen mellan dem. Ledarna.se påpekar att en chef är en person som har en formell 
position och även har hand om administrativa uppgifter inom organisationen. Att vara 
ledare handlar istället om hur man är som person och hur man påverkar andra.18 Vi väljer 
att enbart använda ordet ledare i uppsatsen då vi anser att det är mer positivt laddat än 
chef och för att man inom IKEA AB benämner sina chefer som ledare.   
 
1.6.3 Kommunikation 
När vi använder ordet kommunikation menar vi kommunikation som sker inom en 
organisation, så kallad internkommunikation. Strid konstaterar att internkommunikation 
är överföring av budskap mellan individer som arbetar inom en organisation. Han ser 
också kommunikation som ett måste för att hålla samman en organisation.19

 
1.6.4 Kompetens 
Det finns en mängd definitioner av begreppet kompetens. Ellström och IKEA AB har en 
snarlik syn på begreppet där Ellström ser det som ”en individs potentiella 
handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, situation eller kontext.”20 IKEA AB 
framhåller att ”kompetens är kunskap, vilja och förmåga att prestera i alla situationer 
som uppdraget kräver.”21 Utifrån dessa synsätt ser vi också på kompetens. 
 

                                                 
16 IKEA AB:s strategidokument. 
17 Jacobsen och Thorsvik, 473. 
18http://www.ledarna.se/portal/guide.nsf/0/C24779F79191BC9CC1256EAC00403A80?OpenDocument&H
ighlight=ledare, 2007-11-20. 
19 Jan Strid, Internkommunikation – inom organisationer, företag och myndigheter (Lund: Studentlitteratur, 
1999), 17, 45. 
20 Per-Erik Ellström, Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet – problem, begrepp och teoretiska 
perspektiv (Stockholm: Publica, 1992), 21. 
21 IKEA AB:s strategidokument.  
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2. LITTERATURÖVERSIKT  
 
 
I detta avsnitt presenteras litteratur som behandlar våra ämnesområden; ledarskap, 
kommunikation, kompetens och motivation. Avsnittet ger läsaren en inblick i dessa och 
fungerar även som en grund till vår senare diskussion. Avsnittet grundar sig på tidigare 
forskning och normativ litteratur.   
 
 
2.1 Ledarskap 
 
2.1.1 Ledarskap som ämne 
Enligt nationalencyklopedin kan ledarskap delas in i två olika kategorier, informellt och 
formellt ledarskap. Det formella ledarskapet sammankopplas ofta med förvaltning och 
uppgifter som ska lösas och att de ledarna har ansvar för att mål och visioner ska uppnås. 
Det informella ledarskapet förknippas mest med att medarbetare själva väljer att bli ledda 
utav dessa ledare och innehåller inte ansvar inom givna ramar. Det är mycket svårt att dra 
gränser mellan informellt och formellt ledarskap.22

 
2.1.2 Ledarstilar 
En forskningsinriktning koncentrerar sig på skillnaden i personligheten och ledarstilen 
mellan individer. Detta gjorde, enligt Bolman och Deal, Lewin, Lippitt och White i ett 
experiment där de jämförde auktoritärt, demokratiskt och låt-gå-ledarskap och fann att 
ledarstilen hade stor påverkan på både arbetsmoral och produktivitet. Deras resultat 
visade att den demokratiska ledarstilen gav bäst effekt.23 En klassisk indelning av 
ledarstilar är då man skiljer på just dessa tre; demokratisk, låt-gå och auktoritär. 
 
Den demokratiska ledarstilen är mycket öppen och ledaren samtalar med sina 
medarbetare för att sedan komma fram till gemensamma beslut. I detta ledarskap 
utmärker sig tvåvägskommunikation. 
 
Låt-gå-ledarstilen innefattar att medarbetarna får sköta sig själva och någon 
kommunikation förekommer knappast. 
 
Den auktoritära ledaren är väldigt centraliserad och detaljstyrd och fattar själv de flesta 
beslut som sedan medarbetarna får följa. Här är det mest envägskommunikation som 
förekommer. Den auktoritära ledarstilen var länge den dominerande men efterhand som 
samhället har utvecklats och blivit mer globaliserat har den demokratiska ledarstilen 
blivit mer framträdande. I stora organisationer är delegering ett måste och då är det 
viktigt att ledaren och medarbetaren tillsammans formulerar målen då det handlar om 
frihet under ansvar.24 Jäverberg och Taravosh anser att en auktoritär ledarstil innebär att 
                                                 
22 www.ne.se, sökord: ledarskap, 2007-12-04. 
23 Lee Bolman och Terrence Deal, Nya perspektiv på organisation och ledarskap (Lund: Studentlitteratur, 
2003), 214-215. 
24 Lars Bruzelius och Per-Hugo Skärvard, Integrerad organisationslära (Lund: Studentlitteratur, 2004), 
372. 

 12



ledaren utger sig för att lyssna och verka förstående men faktum är att han/hon redan har 
tagit sitt beslut. De påpekar dock att det är skillnad på att ha auktoritet och att vara 
auktoritär. En av chefens viktigaste egenskaper är just auktoritet och en chef som saknar 
det kan få svårt att få med sig medarbetarna och svårt att nå målen.  
 
Den demokratiska ledarstilen innebär att medarbetaren får delta i besluten som ska tas 
och de har en öppen dialog så alla känner sig delaktiga. Låt-gå-ledarstilen är egentligen 
inget ledarskap och den som använder sig av den stilen tar inga egna beslut utan gör det 
som kräver minst jobb och engagemang.25

 
För dagens organisationer är det av stor betydelse att ha medarbetare som är motiverade, 
engagerade och som ser organisationen ur ett helhetsperspektiv samtidigt som de får mer 
ansvar och befogenheter. För att detta ska kunna fungera krävs kommunikativa ledare 
som utvecklar medarbetarna i den riktningen genom att synliggöra deras bidrag till hela 
organisationens resultat. Det är därför viktigt för ledarna att bryta ner mål och visioner så 
att alla förstår.26  
 
Erikson understryker att ledare bör arbeta med kommunikation utifrån fyra områden; sig 
själv, omvärlden, organisationen och medarbetarna och det är viktigt att detta fungerar på 
ett bra sätt. Han skriver att kommunikativa ledare måste ha bra självkännedom, vilket 
innebär att man ser både sina starka och svaga sidor som ledare. Detta är något som hela 
tiden kan utvecklas genom reflektion och mognad. Ledare måste själva ha kännedom om 
och förståelse för omvärlden och göra medarbetarna delaktiga i detta samt i mål, 
strategier och visioner. På medarbetarområdet handlar det om att skapa förutsättningar för 
dialoger så att det blir enklare att involvera medarbetarna i beslutsprocesser. Att dessutom 
skapa en positiv attityd till förändringar och utveckla lärande samt kompetens är också en 
del av det kommunikativa ledarskapet.27

 
Ledarstilar skiljer sig ganska mycket åt länder emellan, i Sverige är ledarstilarna allmänt 
mer demokratiskt influerade av mycket samarbete och delaktighet.28 Ett nyare begrepp 
bland ledarstilar är coachning, vilket använts under en lång tid i idrottsvärlden och har 
under senare år även börjat användas inom arbetslivet. Johansson och Gyllenhammar ser 
på begreppet som att en bra coach vet att den energi han/hon har ska gå åt till att få 
”laget” att göra jobbet, alltså inte göra arbetet åt dem utan hjälpa dem att utvecklas.29 En 
coachande ledarstil kan också förklaras med att ledaren måste kunna se vilka uppgifter 
som passar till vilken medarbetare för att kunna få ut mesta möjliga effektivitet så 
organisationen blir framgångsrik. Det gäller alltså för en coachande ledare att kunna ta 
fram det bästa ur varje medarbetare. 30

                                                 
25 Kjell Jäverberg och Zia Taravosh, Organisation och Ledarskap (Lund: Studentlitteratur, 1997), 14-16. 
26 Anders Högström, Mats Bark, Sofia Bernstrup, Mats Heide och Anneli Skoog, Kommunikativt ledarskap 
– en bok om organisationskommunikation (Stockholm: Sveriges verkstadsindustrier, 1999), 9. 
27 Peter Erikson, Planerad kommunikation – strategisk i företag och organisation (Malmö: Liber AB, 
1992), 208. 
28 Bo Tonnquist, Projektledning (Stockholm: Bonniers, 2006), 222. 
29 Sven-Erik Johansson och Kjell Gyllenhammar, Rådgivande ledarskap och coaching (Göteborg: IHM 
förlag AB, 1997), 22-24. 
30 Jäverberg och  Taravosh, 18-19. 
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2.1.3 Skillnaden chef/ledare 
Ledarskap och chefskap handlar i högsta grad om att arbeta med människor, både 
individuellt och i grupp, men enligt Johansson och Gyllenhammar skiljer sig begreppen 
åt. Oftast sammankopplas begreppet chef med en roll som är tillsatt uppifrån och 
förutsättningarna är målinriktade och redan givna av någon på högre position. Ledare 
däremot förknippas med en person som får andra människor med sig och det handlar 
mycket mer om personlighet än om själva rollen. Det är inte självklart att en chef är en 
naturlig ledare.31

 
Chef är en term som användes i större utsträckning tidigare, det betecknade en person 
som var vald till att styra en organisation. Ordet ledare är inte ett lika gammalt uttryck 
utan det blev populärt någon gång under 80-talet. Ledare har idag en mer positivt laddad 
innebörd och ordet förknippas ofta med öppna organisationer, där samarbetet mellan 
ledare och medarbetare är stort och många beslut fattas gemensamt.32  
 
Idag finns en antydan på att en ledare hellre ska tro på det medarbetarna gör och sporra 
dem till arbete genom att få dem motiverade och engagerade istället för att sätta press och 
utöva sin makt. Gardener i Bolman och Deal menar att ”man behöver inte vara en bra 
ledare bara för att man är chef” och det som skiljer ledare från chefer är enligt Bennus 
och Nanus i samma bok att ”chefer gör saker på rätt sätt och ledare gör rätt saker”.33 
Ekman förklarar att om inte den formella chefen intar ledarskapet så har människor en 
benägenhet att inofficiellt utnämna personer som de blir påverkade av. Han påpekar att en 
chef bör använda mycket av sin tid till ledarskap och ser på det som att tiden är en av 
anledningarna till att vissa chefer är dåliga på att bedriva ledarskap. Han anser även att 
ledarskap bygger på förtroende och ett förtroende tar tid att bygga upp.34  
 
2.2 Kommunikation 
 
2.2.1 Vikten av internkommunikation 
Enligt Engquist är kommunikation en ömsesidig aktivitet som sker mellan två eller flera 
personer och begreppet betyder “göra gemensam” eller “dela något med någon”.35 
Kaufmann och Kaufmann skriver att kommunikation är ”överföring eller utbyte av 
information genom ett gemensamt symbolsystem”.36 Vidare konstaterar Strid att 
kommunikation är en förutsättning för att en organisation ska fungera och förklarar att 
internkommunikation handlar om att föra över budskap mellan individer med 
strukturerade relationer, som arbetar för att uppnå ett bestämt mål.37  
 

                                                 
31 Johansson och Gyllenhammar, Rådgivande ledarskap och coaching (Göteborg: IHM förlag AB, 1997), 
21. 
32 Otto Granberg, PAOU (Stockholm: Natur och Kultur, 2003), 468. 
33 Bolman och Deal, 401-402. 
34 Gunnar Ekman, Från prat till resultat - Om vardagens ledarskap (Malmö: Liber, 2005), 23-24. 
35 Anders Engquist, Kommunikation på arbetsplatsen – chefen, medarbetaren, gruppen (Kristianstad: 
Rabén & Sjögren, 1992), 41. 
36 Geir Kaufmann och Astrid Kaufmann, Psykologi i organisation och ledning (Lund: Studentlitteratur, 
2005), 352. 
37 Strid, 13-14.  
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Kaufmann och Kaufmann skriver att Mintzberg kom fram till att ledare ägnar 80 % av sin 
arbetstid till kommunikation i olika former. Väl fungerande kommunikation ses ofta som 
ett kännetecken för framgångsrika organisationer.38

 
För att medarbetare ska bli engagerade och på ett aktivt sätt delta i kommunikationen 
krävs kunskapsinformation. Det innebär att om man inte kan något om organisationen 
kan man heller inte delta eller visa engagemang.39  
 
Enligt Strid finns det ett huvudsyfte med internkommunikation vilket är att öka och 
förbättra produktionen, men kopplat till detta finns också ett antal delsyften så som 
förbättring av arbetsmiljön och förändring av organisationen eller 
produktionsprocesser.40  
Erikson tar upp några anledningar till varför det är så viktigt med effektiv 
internkommunikation: 
 

• Ge medarbetare en överblick – För att man tydligt ska kunna se sitt bidrag till 
helheten spelar kommunikation om helheten en stor roll. Detta blir allt viktigare 
eftersom unga, kritiska medarbetare ersätter äldre, lojala medarbetare som arbetat 
inom organisationen under en längre tid. För att medarbetarna ska kunna handla 
på rätt sätt måste de få inblick i omvärlden eftersom alla organisationer idag 
påverkas starkt av den.  

• Skapa enighet om mål – Genom att ständigt ha en dialog kring vart organisationen 
är på väg och varför blir det lättare att gemensamt komma fram till hur man ska 
nå dit. Om alla medarbetare har liknande uppfattning och drar åt samma håll blir 
organisationen avsevärt mycket effektivare.  

• Ge bättre beslutsunderlag – Genom att medarbetare har tillgång till korrekt 
information får de ökade kunskaper och också större kompetens att fatta riktiga 
beslut. Information om marknad och konkurrenter är av stor vikt liksom 
organisationens mål, visioner och värdegrund. Kanaler för återkoppling är en 
förutsättning för att internkommunikationen ska vara effektiv då informationen 
förvrängs eller filtreras i de olika leden.  

• Skapa motivation och vi-anda – Om man som medarbetare har en god överblick 
över helheten och känner till mål och visioner samt har den information som krävs 
för att fatta bra beslut ökar också den egna motivationen.  

• Underlätta samarbete – Det blir allt vanligare att organisationer arbetar i nätverk, 
projekt eller processer och på så vis krävs effektiva informationssystem mellan 
organisationens olika delar och medarbetare.  

• Motverka ryktesspridning – Utebliven kommunikation kan orsaka ryktesspridning 
som i sin tur påverkar motivationen negativt samtidigt som oron och osäkerheten 
ökar. Tyvärr är detta extra vanligt under stora förändringar i organisationer.41 

 
 

                                                 
38 Kaufmann och Kaufmann, 351. 
39 Strid, 42. 
40 Ibid, 36. 
41 Erikson, 63-66. 
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2.2.2 Kommunikationskanaler  
Lengel och Daft i Kaufmann och Kaufmann understryker att ett samtal ansikte mot 
ansikte är den bästa kanalen för överföring av budskap, särskilt om syftet är att överföra 
mångtydiga saker. Dels för att man kan hantera mycket information på samma gång, dels 
för att den ger möjlighet till snabb återkoppling. Även ett telefonsamtal anses vara en bra 
kanal eftersom det är en tvåvägskommunikation. Trots att tvåvägskommunikation är den 
kanal som har den högsta informationsfylligheten och som föredras framför andra är det 
inte alltid möjligt i organisationer. När man vill nå ut till många samtidigt kan viktig 
information ges via brev, e-post, tidningar och intranät.  
 
Nya elektroniska medier har förändrat vårt sätt att kommunicera och det är e-post som är 
den populäraste kanalen. Fördelen med e-post är att man snabbt kan nå ut till en mycket 
stor mängd medarbetare vid mer rutinmässig förmedling och mottagaren kan läsa 
informationen vid lämpligt tillfälle. Att informera via e-post medför också nackdelar som 
informationsöverlastning, vilket innebär att arbetet många gånger består av att läsa och 
besvara mail. Dessutom är det inte en passande kanal för överföring av känslig 
information som kan ge upphov till reaktioner som kräver personligt och socialt stöd.42  
 
2.2.3 Feedback 
När man får en respons på ett budskap kallas det feedback och den kan vara verbal (till 
exempel uttalat svar) så väl som icke-verbal (till exempel beteende). Icke-verbal feedback 
används ofta omedvetet och det är här de äkta känslorna kommer fram. Effektiv 
kommunikation handlar om att vara uppmärksam på den andra parten, att upptäcka och 
förstå vad han/hon behöver. Feedbacken vi får från den andra påverkar vårt sätt att 
kommunicera vidare i ett samtal.43 Det anses vara en god gärning att anpassa och ge 
feedback till någon annan eftersom man då har uppmärksammat personen och reagerat på 
ett positivt sätt. Det är viktigt att båda bekräftar varandra. Dimbley och Burton skriver att 
”det är en färdighet att känna igen feedback och att ge positiv respons”.44  
 
Att medvetet arbeta med feedback är en förutsättning för att medarbetare ska kunna 
utvecklas positivt.45 Forskaren Pousette förklarar att i arbetslivet handlar feedback mest 
om att man presterar bra eller dåligt och att en mer passande benämning är performance 
feedback. Han skriver också att feedback är viktigt både för individen och organisationen. 
För individen eftersom feedback är nödvändigt för att utveckla självuppfattningen och 
samtidigt minska osäkerheten medarbetaren har inför att nå uppsatta mål. Vidare påpekar 
han att andra studier visar att tydliga mål och feedback är en förutsättning för att förbättra 
arbetsprestationen. Pousette skriver också att studier ständigt visar att feedback hör ihop 
med arbetstillfredsställelse och väl fungerande arbetsgrupper. Hans egen studie visar på 

                                                 
42 Kaufmann och Kaufmann, 355-358.  
43 Richard Dimbley och Graeme Burton, Kommunikation är mer än ord (Lund: Studentlitteratur, 1999), 73.  
44 Ibid, 96. 
45 Greger Jönsson, Utvecklingssamtal – och andra samtal som ledningsinstrument (Norstedts Juridik AB: 
Stockholm, 2004), 117. 
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att anställda oftare får positiv än negativ feedback och att den vanligen kommer från sig 
själv, följt av medarbetare, ledare och högsta ledningen.46  
2.2.4 Utvecklingssamtal 
Engquist definierar utvecklingssamtal som ”en förberedd regelbundet återkommande 
diskussion mellan chef och medarbetare syftande till att utveckla individ och verksamhet 
och som präglas av ömsesidighet”.47 Med ordet förberedd menar han att både 
medarbetaren och hans/hennes närmaste ledare ska komma förberedda till samtalet som 
bör ske en till två gånger per år. Dessutom ska ett utvecklingssamtal få ta den tid som 
krävs för att komma fram till ett resultat som känns meningsfullt. Genom 
utvecklingssamtalet blir det något naturligare att ta upp svårare problem eftersom 
samtalet ska beröra alla medarbetare och på så vis behöver ingen enskild individ pekas ut. 
I utvecklingssamtalet gör man en utvecklingsplan som är kopplad till organisationens, 
teamets och framförallt individens mål för det kommande året. Det är ledarens uppgift att 
se till att det finns en jämvikt mellan ledare och medarbetare så att båda får möjlighet att 
ge sin version av det som diskuteras. För att samtalet ska leda till någon form av 
personlig utveckling är det viktigt att få feedback på hur man är och utför sitt arbete.48 
Enligt Jönsson leder utvecklingssamtalet till ökad trivsel, motivation, kompetens och 
ambition hos medarbetarna, vilket i sin tur leder till att organisationen blir mer produktiv 
och effektiv.49  
 
Trots att utvecklingssamtal är viktigt för hela organisationen finns det ibland en negativ 
attityd till dem, som ofta beror på den högsta ledarens inställning till det. Det kan också 
hända att medarbetarna ställer sig negativa och inte ser poängen i att genomföra ett 
utvecklingssamtal men just därför kan det vara väl så viktigt. Det är alltså av stor 
betydelse att förankra utvecklingssamtalen både hos medarbetare och ledare.50

 
Lindgren påpekar att Engquists definition av utvecklingssamtalet är en målsättning som 
parterna inte lever upp till. I hennes studie framkommer att ledarna planerar och 
genomför utvecklingssamtalen så att de stämmer överens med deras egna ändamål, något 
som de också har chans att göra eftersom de är ledare och den starkare parten. Samtalen 
består inte av den ömsesidighet som de bör bestå av utan det är främst ledarna som tar 
initiativ, ställer frågor och inleder samt avslutar samtalsämnen. Dessa uppfattas dock som 
positiva av både ledare och medarbetare.51  
 
2.3 Kompetens 
 
2.3.1 Ökade krav på lärande 

                                                 
46 Anders Pousette, Feedback and Stress in Human Service Organizations (Göteborg: Göteborgs 
unviersitet, institutionen för psykologi, 2001), 16-21. 
47 Engquist, 194-195.  
48 Ibid, 195-197. 
49 Jönsson, 21. 
50 Engquist, 202-204. 
51 Maria Lindgren, Utvecklingssamtal mellan chefer och medarbetare – undersökning av en samtalstyp i 
arbetslivet (Lund: Lunds universitet, Institutionen för nordiska språk, 2001), 245-247, 252.  
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Lärande kan innebära förändringar av individens kompetens.52 Ellström talar om ett 
stigande behov av yrkeskunskaper hos de anställda där utbildning och lärande måste öka 
för att organisationerna ska klara av framtiden. Idag går utvecklingen mot att 
organisationerna blir mer komplexa, decentraliserade och besluten tas på olika nivåer. I 
och med att verksamheterna förändras ställs också nya krav på medarbetarna. De behöver 
idag ha ett brett yrkeskunnande, vara flexibla och kunna arbeta fritt mot ett mål istället 
för att få instruktioner. Ellström framhåller också att god kommunikations- och social 
förmåga blir allt viktigare. De anställda måste även ha kompetens till att kunna reflektera, 
utveckla och utvärdera sitt arbete för att organisationen ska gå framåt.53

 
2.3.2 Villkor för lärande 
Ellström tar upp arbetsuppgifternas utformning som den aspekt som påverkar lärandet i 
arbetet mest och de kan antingen hämma eller möjliggöra lärandet. Vilken förmåga 
arbetsuppgifterna har till att utveckla ett lärande ligger i vilken grad av handlingsfrihet 
som ges, vilka kompetenskrav som ställs och i uppgifternas komplexitet. Det gäller att 
individen och gruppen kan förstå vad uppgiften innebär och hur man genomför den på 
bästa sätt för att lärande ska kunna uppstå. Sedan är det nödvändigt att handlingsfriheten 
tas tillvara och att man vågar gå över gränser i arbetsuppgifterna. Det är även viktigt att 
uppgiften kan sättas in och förstås i ett helhetsperspektiv så dess betydelse för 
organisationen framkommer.54 Även Dalin ser arbetsuppgifterna som en nyckelfaktor för 
att ett gott lärande ska kunna uppstå. Han förklarar att de måste uppfattas som 
meningsfulla och att de inte till största del får vara för rutinmässiga utan måste ge upphov 
till nya utmaningar. I arbetet måste det också vara tillåtet att göra fel men det gäller då att 
diskutera det så lärdomar kan dras även av dem. För att en god lärmiljö ska uppkomma 
har ledarskapet en viktig betydelse. Det gäller för ledaren att fördela arbetsuppgifterna så 
alla får nya utmaningar där kompetensen utvecklas och används.55

 
2.3.3 Kollektiv kompetens  
Kompetens är inte bara något som kan finnas hos den enskilda individen utan 
organisationer kan utveckla en kollektiv kompetens. Sandberg och Targama skriver att 
kollektiv kompetens är när en grupp människor samarbetar i utförandet av arbetet och för 
att kunna göra det måste de även ha en ömsesidig förståelse för arbetet.56 Hansson 
beskriver det som att kollektiv kompetens är när gruppen i samspel med varandra 
utvecklar en kompetens tillsammans. Han delar in den kollektiva kompetensens 
uppkomst i tre faser där meningsutbyte är den första. Här är kommunikationen i fokus 
och medlemmarna i gruppen utbyter information om vad, hur, när och varför något ska 
göras. Man skapar alltså gemensam mening och förståelse för uppgiften. Nästa fas mot 
den kollektiva kompetensen benämner Hansson förtrogenhet. Här är inte det sagda ordet 

                                                 
52 Ellström (1), 68.  
53 Per-Erik Ellström (2), Arbete och lärande – förutsättningar och hinder för lärande i dagligt arbete 
(Solna: Arbetslivsinstitutet, 1996), 6, 9.  
54 Per-Erik Ellström och Glenn Hultman (red.), Lärande och förändring i organisationer – Om pedagogik i 
arbetslivet (Lund: Studentlitteratur, 2004), 24-25.  
55 Åke Dalin, Den lärande organisationen – Kompetensutveckling i arbetslivet (Lund: Studentlitteratur, 
1997), 29, 31. 
56 Jörgen Sandberg och Axel Targama, Ledning och förståelse – Ett kompetensperspektiv på organisationer 
(Lund: Studentlitteratur, 1998), 88. 
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så betydelsefullt utan man utvecklar en känsla och förmedlar det genom att praktisera sin 
kunskap, så kallat erfarenhetslärande. Den sista fasen gruppen kan nå är enhet. Här 
känner gruppen sig som en enhet och man strävar efter samma mål och allt behövs inte 
kommuniceras med ord utan man vet hur de andra tänker.57  
 
Dilschmann talar också om kollektiv kompetens och understryker att bara för att lärandet 
sker och utvecklas på gruppnivå så behöver det inte betyda att organisationen lär. Det 
måste till strukturer och system som gör att den kollektiva kompetensen kan komma till 
nytta för hela organisationen och det är ledningens ansvar att se till att det finns. Det 
ligger också enligt Dilschmann i ledningens och chefer på alla nivåers ansvar att se till att 
lärande kan ske, att det tillvaratas och utnyttjas i organisationen.58

 
2.3.4 Kompetensutveckling 
Kompetensutveckling är en väg till att öka lärandet hos medarbetarna och det kan ske på 
många olika sätt. Det handlar även om att inspirera medarbetarna till att använda sin 
kompetens och se dem som en tillgång.59 En bakgrund till att kompetensutveckling 
behöver ske kan finnas både i ett kort och långt perspektiv. I ett kort perspektiv kan det 
handla om att utbildning behövs för att medarbetarna ska klara av att genomföra 
tillkommande arbetsuppgifter. I ett längre perspektiv kan det istället handla om att det är 
en nödvändighet för företagets överlevnad. Det kan vara att man är tvungen att försöka 
komma ur ett gammalt och ensidigt tankesätt och för att man måste börja utnyttja de 
mänskliga resurserna bättre.60  
 
För att kompetensförsörjningen ska fungera inom en organisation krävs att alla tar ansvar 
för den, både ledning, ledare och medarbetare. Det gäller att viljan till ansvar kommer 
inifrån personen själv då man måste arbeta aktivt med det. Uppgiften för ledare blir att 
skapa villkor för sina medarbetare som gör att de vill ta detta ansvar. Ledare kan försöka 
omvandla organisationens strategier i mer lättförståeliga kompetenskrav och på så vis ge 
medarbetarna insikt i vad för kompetens som krävs eller kommer att krävas.61

 
2.4 Motivation 
 
2.4.1 Betydelsen av motiverade medarbetare 
Jacobsen och Thorsvik framhåller att vikten av att ha motiverade medarbetare kan variera 
beroende på arbetsuppgifterna. I organisationer där maskinen är en av de viktigaste 
resurserna och människorna har standardiserade arbetsuppgifter är det inte riktigt lika 
viktigt att ha motiverade medarbetare. Däremot i tjänsteproducerande organisationer där 
människan är den viktigaste tillgången och deras initiativ, beteende och prestationer 
direkt påverkar tjänstens kvalitet, är det otroligt viktigt att ha motiverade medarbetare. I 
                                                 
57 Henrik Hansson, Kollektiv kompetens (Lund: Studentlitteratur, 2003), 15, 30-33. 
58 Angelika Dilschmann, Nya former för lärande – parallella strukturer (Solna: Arbetslivsinstitutet, 1996), 
8.  
59 Bosse Angelöw, Friskare arbetsplatser – Att utveckla en attraktiv, hälsosam och välfungerande 
arbetsplats (Lund: Studentlitteratur, 2002), 79. 
60 Dalin, 34.  
61 Magnus Anttila, Kompetensförsörjning – företagets viktigaste process (Stockholm: Ekerlids Förlag, 
1997), 135-137.  
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sådana organisationer är det därför extra betydelsefullt att ledare skapar förutsättningar 
som kan öka motivationen.62 Erikson skriver att i en organisation som har människorna 
som största och viktigaste resurs är det av stor betydelse att ha kännedom om deras motiv 
och drivkrafter för att arbeta.63  
Det som utmärker en motiverande ledarstil är att ledaren och medarbetaren respekterar 
varandra. Det gäller för ledaren att förstå medarbetarnas behov och se värdet i dem.64 
Även Bengtsson ser relationen mellan ledare och medarbetare som viktig och ledarna 
som nyckelpersoner i motivationsskapandet. Det gäller för ledare att skapa laganda, göra 
så alla känner sig delaktiga och se till att alla strävar mot samma mål.65 Det är viktigt att 
de ger medarbetarna passande arbetsuppgifter, främjar lärandet och tydliggör krav och 
förväntningar. Förhållandet mellan ledare och medarbetare har en positiv effekt på 
motivationen hos medarbetarna om ledaren visar respekt och ger stöd som då skapar 
trygghet.66

 
2.4.2 Motivation och kommunikation 
Penley och Hawkins skriver att ledares lyhördhet och vilja att lyssna på medarbetares 
idéer och problem ökar motivationen hos dem. För att nå extra hög motivation hos 
medarbetarna krävs också att ledarna följer upp det man tidigare talat om. Genom att 
tydliggöra information och anpassa den till mottagaren (medarbetarna) får de en större 
förståelse för vad som förväntas av dem och vilket handlande organisationen föredrar. 
Penley och Hawkins förklarar även att motivationen och prestationsförmågan är högre 
hos medarbetare som har förmågan att se deras arbete i organisationens helhet.67

 
2.4.3 Motivation och kompetens 
Maccoby konstaterar att en individs kompetens och motivation påverkar varandra. 
Människor som inte har tillräcklig kompetens kan inte fullt ut ta ansvar och i sådana fall 
blir ansvaret en börda istället för en motivationsfaktor. Bristfällig kompetens gör att 
medarbetare ogärna tar ansvar för sina egna prestationer. Dessutom måste 
arbetsuppgifterna breddas för en medarbetare vars kompetens har ökat och som har större 
förmåga att ta ansvar. Misstag som begås av medarbetare måste bemötas med förståelse, 
annars får de ingen möjlighet att lära sig av dem och utvecklas. Ett sätt att skapa 
gynnsammare förutsättningar för att motivationen ska främjas kan vara att medarbetarna 
får chans att påverka sin egen arbetssituation och utforma sin egen metod för att 
implementera ledningens beslut. Om ledningen på ett tydligt sätt förklarar skälen bakom 
besluten uppfattas de ofta som meningsfulla för medarbetarna.68

 
2.4.4 Herzbergs tvåfaktorteori 
Enligt Jacobsen och Thorsvik delar Herzberg in sin teori i motivationsfaktorer och 
hygienfaktorer, som båda påverkar en människas motivation. Motivationsfaktorerna 
                                                 
62 Jacobsen och Thorsvik, 332. 
63 Erikson, 204. 
64 Hagemann, 76. 
65 Ingvar Bengtsson, Ketchupeffekten – Utveckla laganda, ledarskap och motivation med resultatgaranti 
(Stockholm: Ekerlids förlag, 2002), 32. 
66 Maccoby, 82, 88. 
67 Penley och Hawkins, 39-43. 
68 Maccoby, 82, 87. 
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handlar om innehållet i arbetet och i detta ingår bland annat prestationer, 
arbetsuppgifterna, ansvar för och kontroll över den egna arbetssituationen, befordran och 
utveckling. Hygienfaktorerna är inriktade på förhållanden utanför själva arbetsuppgiften, 
till exempel anställningstrygghet, lön, status, arbetsförhållanden som påverkar privatlivet 
och arbetsledning. En av slutsatserna i Herzbergs studier är att det är 
motivationsfaktorerna som påverkar arbetsprestationen på ett positivt sätt och inte 
hygienfaktorerna. Det är också motivationsfaktorerna som skapar trivsel i de fall de 
existerar men finns de inte skapar de heller inte vantrivsel. Det är istället 
hygienfaktorernas frånvaro som leder till vantrivsel och de kan aldrig skapa trivsel även 
om de upplevs. Enligt Jacobsen och Thorsvik kommer Herzberg fram till att förklaringen 
för hur motivation uppstår är att motivationsfaktorerna är viktigare än hygienfaktorerna.69

 
 
 

                                                 
69 Jacobsen och Thorsvik, 312-313. 
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3. METOD 
 
 
I detta avsnitt presenteras vad en kvalitativ forskningsansats och vad en kvalitativ 
forskningsintervju innebär. Vi visar sedan hur vi gått tillväga för att få svar på våra 
frågeställningar. Det vill säga hur datainsamlingen gick till; hur vi gjorde urvalet av 
intervjupersoner, genomförandet av intervjuerna och hur materialet bearbetades. 
Undersökningens kvalitet och våra etiska överväganden diskuteras till slut.  
 
 
3.1 Kvalitativ forskningsansats 
Det finns två olika forskningsstrategier, kvantitativ och kvalitativ forskning, som kan ses 
som komplementära angreppssätt. Inom kvantitativ forskning prövas teorier genom att 
samla in kvantifierbar data, det vill säga ett deduktivt arbetssätt. Genom kvantitativa 
studier klassificeras och mäts det som undersöks.70 Kvalitativ forskning handlar istället 
mest om att skapa nya teorier, ett så kallat induktivt arbetssätt där orden är av stor vikt.71 
Hartman skriver att forskaren försöker skapa en förståelse för människors livsvärld, hur 
de ser på sig själva samt dess relation till omvärlden. Det är människans upplevelser av 
sin situation som är det väsentliga.72  
 
3.2 Metodval 
För att få svar på våra frågeställningar valde vi att genomföra undersökningen på ett 
kvalitativt sätt, eftersom vi var intresserade av att få fram ledarnas beskrivningar av sin 
syn på och upplevelse av hur de själva arbetar för att skapa förutsättningar som ökar 
medarbetarnas motivation. Det kvalitativa redskapet intervju ansåg vi vara det som 
passade oss bäst.  
 
3.3 Kvalitativ forskningsintervju 
Kvalitativa forskningsintervjuer har blivit allt vanligare inom samhällsvetenskaplig 
forskning, då det är ett bra sätt för att samla information som är svår att nå på andra sätt, 
till exempel genom enkäter.73 Metoden innebär att man tar upp ett ämne i intervjun som 
är av intresse för båda parter.74 Vi anser att vi gjorde detta eftersom vi diskuterade fram 
uppsatsens problemområde i samråd med HR-managern på IKEA AB.  
 
I förberedelserna av en intervjuundersökning är det enligt Kvale viktigt att tänka på tre 
frågeord; vad, varför och hur. Vad innebär att man bör läsa in sig på ämnet för att få en 
förkunskap, varför innebär att man bör få klart för sig vad syftet med undersökningen är 
och hur handlar om hur man kan genomföra intervjuerna och analysen samt vilket som är 
bäst att använda för sin egen undersökning.75 En kvalitativ intervju kan ses som ett 

                                                 
70 Jan Hartman, Vetenskapligt tänkande – från kunskapsteori till metodteori (Lund: Studentlitteratur, 2004), 
206.  
71 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder(Malmö:Liber,2002), 35. 
72 Hartman, 273.  
73 Jan Krag Jacobsen, Intervju – konsten att lyssna och fråga (Lund: Studentlitteratur, 1993), 19. 
74 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund: Studentlitteratur, 1997), 34. 
75 Ibid, 91. 
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samtal där både intervjuare och intervjupersonen medverkar. Dock har de båda parterna 
olika syften med intervjun, intervjuaren vill få svar på sina forskningsfrågor medan 
intervjupersonen kanske ställer upp utan egen vinning.76 Våra intervjupersoner gav oss 
positiv respons vid intervjutillfällena då de sa att de fick chans att reflektera över sin egen 
situation, vilket de ansåg att de annars inte gjorde så ofta.  
 
3.4 Datainsamling 
 
3.4.1 Litteratursökning  
Vi såg på syftet med litteratursökningen i likhet med Bryman som ser det som ett sätt att 
skapa kunskaper inom området man utforskar och på så vis stärks trovärdigheten.77 Vi 
började söka efter relevant litteratur i Växjö universitetsbiblioteks katalog. Vi har även 
kompletterat vår sökning genom att besöka Älmhults och Halmstads bibliotek. Sökorden 
vi använde då var bland annat motivation, arbetsmotivation, ledarskap, ledarstil, 
kommunikation, kompetens och lärande. Samtliga sökord har använts enskilt men även i 
kombination med varandra. För att bredda det ytterligare sökte vi även efter 
vetenskapliga artiklar i databasen ELIN, Libris och Business Source Premier. Vi 
granskade hela tiden de källor vi hittade på ett kritsikt sätt och valde bort de vi inte ansåg 
vara trovärdiga. I den mån vi hittade förstakällor använde vi oss av dem, men vissa 
lyckades vi inte få tag på, varför även andrakällor användes. 
 
3.4.2 Intervjuguide 
Efter att vi hade läst in oss en del på ämnet började vi utforma intervjuguider och då hade 
vi Kvales frågeord; vad, varför och hur78 i åtanke. Frågorna i dem utgick från litteratur, 
egna funderingar och IKEA AB:s strategidokument. I utformningen utgick vi från Kvale 
som framhåller att en intervjuguide ger en ram åt intervjun. Där tar man upp de områden 
man ska beröra och ungefär i vilken ordning.79 Vi valde att dela in frågorna till ledarna 
efter våra teman och kopplade ett antal frågor till varje (se bilaga A). Eftersom vi inte har 
så stor erfarenhet av att intervjua valde vi att genomföra dem på ett semistrukturerat sätt 
så vi skulle få svar på det vi sökte, istället för en ostrukturerad intervju. Bryman förklarar 
att semistrukturerade intervjuer ger intervjupersonen chans att utforma sina egna svar 
samtidigt som intervjuaren kan ställa följdfrågor. På så vis blir intervjun relativt öppen 
och kan ses mer som ett samtal. Ostrukturerade intervjuer innebär att man enbart 
använder sig utav teman och inte färdiga frågor. Intervjun utformas då på olika sätt för 
olika intervjupersoner och frågorna blir mer informella.80 Vi tyckte att detta sätt skulle 
kräva en mer rutinerad intervjuare än vad vi var för att få svar på det vi sökte. Frågorna 
till HR-managern (se bilaga B) och till fackordföranden (se bilaga C) gjordes mer riktade, 
då det mer handlade om att få en bakgrund och en annan vinkel inom området. 
Bakgrundsfrågorna som finns i bilaga A och B (intervjuerna med ledarna och HR-

                                                 
76 Runa Patel och Bo Davidson, Forskningsmetodikens grunder – Att planera, genomföra och rapportera 
en undersökning (Lund: Studentlitteratur, 2003), 78.  
77 Bryman, 456. 
78 Kvale, 91. 
79 Ibid, 120-121.  
80 Bryman, 301.  
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managern) användes för att vi skulle kunna bilda oss en uppfattning om deras bakgrund 
och för att få en mjuk start på intervjuerna.  
 
Det fanns en önskan från intervjupersonerna att få se intervjuguiden innan så de skulle 
kunna känna sig förberedda. På grund av detta valde vi att ge ut dem men även för vi 
trodde att det skulle avdramatisera intervjun och vi fick inte upplevelsen av att svaren 
påverkades utan de kändes ärliga. Det kan dock ha lett till att intervjupersonerna 
fokuserat på frågorna och inte på temana. Vi tror inte detta påverkade svaren i så hög 
grad då några av intervjupersonerna sa att de inte hade tittat på intervjuguiden innan.  
 
3.4.3 Urval av intervjupersoner 
Valet av organisation grundade sig på att vi alla var intresserade av IKEA och såg det 
som en spännande och framgångsrik koncern. Vi tog då kontakt med HR-avdelningen på 
ett av bolagen i Älmhult. Att det blev just IKEA AB berodde på att en i gruppen varit i 
kontakt med dem tidigare och när vi ringde visade de sig intresserade direkt och vi 
behövde inte ringa vidare. Vi träffades för ett möte och diskuterade då olika 
undersökningsområden som var intressanta ur bådas perspektiv. Efter diskussioner fram 
och tillbaka bestämde vi oss för att inrikta oss enbart på ledare. Vår kontaktperson på 
IKEA AB frågade ledarna muntligt om det fanns intresse att delta i undersökningen, 
vilket det fanns. Det fanns önskemål från IKEA AB:s sida att vi skulle inrikta oss på två 
avdelningar som inom snar framtid ska genomgå en sammanslagning. Inom dessa 
avdelningar fanns sammanlagt sju ledare på olika nivåer och alla var intresserade av att 
ställa upp. Vi valde att intervjua samtliga ledare för att få en så bred bild som möjligt. 
Dessutom valdes HR-managern ut som intervjuperson för att vi skulle få en bakgrund till 
strategin ”IKEA AB in change” och deras arbete. Även deras fackliga ombud 
intervjuades för att få en annan vinkel på ämnet. Sammanlagt gjordes alltså nio intervjuer.  
 
3.4.4 Intervjupersonerna 
Ledarna vi intervjuade har olika bakgrund och har varit ledare på IKEA AB från cirka ett 
halvår upp till nio år. Många har även varit ledare innan sin nuvarande tjänst och flera har 
både varit ledare och medarbetare inom andra IKEA-bolag. Grupperna de leder är olika 
stora, allt från ett fåtal till cirka 40 personer. HR-managern har arbetat på IKEA sedan tre 
år tillbaka och på den nuvarande tjänsten på IKEA AB i ett år och har även arbetat många 
år med HR-frågor externt. Fackordföranden var en person med lång erfarenhet inom 
IKEA och har varit anställd sedan i början på 70-talet och blev klubbordförande i 
förbundet 1987.  
 
3.4.5 Genomförande av intervjuer 
Intervjuerna genomfördes på IKEA AB i små grupprum som hade en hemtrevlig atmosfär 
vilket gjorde att det kändes avslappnat redan från början. Vi upplevde även miljön som 
neutral då vi inte satt i direkt anslutning till deras egen kontorsplats. Vi blev på så vis 
heller inte störda någon gång under intervjuerna. Intervjupersonerna tillfrågades om det 
skulle kännas bra att vi alla tre deltog under intervjun och vi klargjorde att endast en av 
oss kom att ställa frågorna. Vi tillfrågade dem detta för att vi hade i beaktning att man lätt 
kan hamna i överläge om fler än en ställer frågorna och att situationen då även lätt kan 
uppfattas som rörig för intervjupersonen. Vi ville alla tre delta i så stor utsträckning som 
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möjligt eftersom vi såg intervjuerna som lärtillfällen och vi trodde att det skulle 
underlätta bearbetningen av materialet, vilket det också gjorde. Vid intervjuerna med HR-
managern samt fem av ledarna deltog vi alla tre och vid en ledarintervju deltog två 
stycken. När vi intervjuade fackordföranden och en av ledarna deltog endast en av oss på 
grund av att dessa intervjuer bokades in senare och två av oss då redan var uppbokade på 
annat. Samtliga intervjuer genomfördes inom två veckor, i slutet av november månad, 
2007. Till varje intervju avsattes cirka en timma men vissa blev något kortare och andra 
blev något längre.  
 
Innan intervjuerna startade berättade vi om undersökningens syfte och de hade även fått 
information om vad vår undersökning handlade om av sin ledare, så alla var införstådda 
med det. Vi klargjorde även för ledarna att allt som sades skulle komma att behandlas 
konfidentiellt och att svaren inte skulle kopplas ihop med respektive intervjuperson. Alla 
intervjuerna spelades in på band efter deras samtycke och vi klargjorde att det bara var vi 
som kom att lyssna på banden. Vi tyckte att det var viktigt att spela in för att få med alla 
ord och att det då skulle bidra till en mer noggrann bearbetning. Enligt Bryman är detta 
nödvändigt för kvalitativa forskare, då man är intresserad av både det intervjupersonen 
säger och hur det sägs. Genom att använda bandspelare kan man även fullt ut koncentrera 
sig på intervjupersonen istället för att föra anteckningar.81

 
Intervjuerna delas upp mellan oss och transkriberades sedan av var och en. Vi satt enskilt 
med det i en lugn miljö både för att kunna fokusera och för att ingen utomstående skulle 
höra intervjupersonernas utsagor. Transkriberingen utfördes så gott som ordagrant men vi 
valde att inte ta med hummanden, skratt och små uttryck eftersom det inte skulle tillföra 
något av värde till vårt resultat. Även om vi visste att det var ett mycket tidskrävande 
arbete förstod vi att det var nödvändigt för att kunna göra en noggrann och rättvis 
tolkning. Arbetet tog cirka åtta timmar per intervju. Transkriberingen gjorde även att vi 
kunde titta på intervjupersonernas svar vid flera tillfällen och inte missa värdefulla 
utsagor.82

 
3.4.6 Bearbetning av material 
Vi valde att inte ha någon särskild ansats i vår uppsats utan såg den kvalitativa 
forskningsintervjun som vårt verktyg. Då vi redan hade delat in intervjuerna med ledarna 
i tre olika teman såg vi det som naturligt att även bearbeta materialet efter dem. Vi lade ut 
alla de utskriva utsagorna och markerade med olika färgade pennor vilka utsagor som 
behandlade samma saker. I nästa steg delade vi sedan in varje huvudområde i olika 
underområden och sökte efter utsagor som hörde ihop inom dem. Utsagorna från 
fackordföranden knöt vi sedan till vissa av de temana. Intervjun med HR-managern 
användes endast till bakgrundsavsnittet, så ur den tog vi bara ut de utsagor som vi ansåg 
behövas för att läsaren skulle få en bild av IKEA AB och ”IKEA AB in change”.  
 
Vi valde att inte skriva någon teori innan intervjuerna var genomförda utan hade den mest 
som inspiration till intervjuguiderna. Vi arbetade på det här viset för att inte omedvetet 
styra intervjupersonerna och för att inte söka efter särskilda svar.  
                                                 
81 Bryman, 310. 
82 Ibid, 310. 
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3.5 Metodkvalitet  
Kvale skriver om reliabilitet men förklarar att man även inom samhällsvetenskapen kan 
använda ordet tillförlitlighet när det gäller kvalitativ forskning och det handlar om 
forskningsresultatens precision. Tillförlitligheten i en intervjustudie kan ses från flera 
olika aspekter, bland annat utifrån intervjuarens beteende där det gäller att uppträda på 
samma sätt vid olika intervjutillfällen inom en viss studie.83 För att uppnå en så hög 
tillförlitlighet som möjligt försökte vi att ställa frågorna på samma sätt till alla 
intervjupersonerna och försökte att agera på samma vis även då vi var olika som 
intervjuade. Miljön där intervjuerna ägde rum såg ungefär likadan ut för att den skulle 
påverka intervjupersonerna så lite som möjligt. Vi var väl medvetna om svårigheterna 
med att upprepa en kvalitativ undersökning då det är svårt att få fram exakt samma 
förutsättningar en gång till och intervjuerna alltid får en personlig prägel. 
 
Validiteten i en undersökning kan ses som dess giltighet och det berör hela 
undersökningsprocessen. Det handlar om i vilken mån en viss metod undersöker det den 
är tänkt att undersöka.84 För att så hög validitet som möjligt skulle uppnås försökte vi 
genomföra undersökningen på ett noggrant och likvärdigt sätt och försökte tänka kritiskt 
och ifrågasättande. Under intervjutillfällena försäkrade vi oss om att intervjupersonerna 
förstod våra frågor och i vissa fall fick de förtydliga sina svar för att så få missförstånd 
som möjligt skulle uppstå.  
 
Kvale skriver om analytisk generalisering, som betyder att man gör en uppskattning om i 
vilken utsträckning studiens resultat går att sätta in och tillämpa även i andra fall.85 
Generaliserbarheten, i vår undersökning var låg och vi tror att det bara går att generalisera 
inom gruppen vi undersökte och inte till alla ledare inom organisationen. Vi tror dock att 
de kan känna igen sig i resultatet. För att få fram fler beskrivningar och upplevelser från 
ledare och på så vis kunna generalisera till en större grupp hade vi kunnat intervjua ledare 
även på andra avdelningar inom IKEA AB. Då hade vi förmodligen kunnat se mönster 
och avvikelser i resultatet ännu tydligare.  
 
3.6 Etiska överväganden 
Vi följde Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk och 
samhällsvetenskaplig forskning eftersom det är viktigt att bedriva arbetet på ett etiskt 
riktigt sätt så att ingen kommer till skada genom att ingå i studien. Den huvudsakliga 
utgångspunkten i principerna är individskyddskravet vilket innebär att ingen individ får 
utsättas för kroppslig eller mental skada, förödmjukelse eller kränkning. 
Individskyddskravet ligger till grund för fyra allmänna grundkrav som man som forskare 
bör uppfylla: 
 

• Informationskravet – Forskaren är skyldig att informera de berörda om 
undersökningens syfte och att det är frivilligt att delta samt att man har rätt att 
avbryta sin medverkan. Det ska även informeras om att deras uppgifter enbart ska 
användas för forskning.  

                                                 
83 Kvale, 188, 208, 213. 
84 Ibid, 213, 215.  
85 Ibid, 210.  
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• Samtyckeskravet – Forskaren ska ha samtycke med undersökningsdeltagaren om 
att delta. Deltagarna ska också ha rätt att själva bestämma på vilka villkor de 
medverkar. Om personen väljer att avbryta medverkan ska det inte ge några 
negativa påföljder för honom eller henne.  

 
• Konfidentialitetskravet – Alla uppgifter om deltagarna ska i största möjliga mån 

behandlas konfidentiellt så att obehöriga inte kan ta del av dem och identifiera 
personen.  

 
• Nyttjandekravet – De uppgifter som samlas in i forskningssyfte får inte användas 

eller lånas ut för andra ändamål som inte är vetenskapliga. 86  
 
Vi tog hänsyn till ovanstående principer genom att vi informerade de berörda om syftet 
med undersökningen och innan intervjun startade upplyste vi dem om hur den skulle gå 
till, att det var frivilligt att delta samt att utsagorna de lämnade bara skulle behandlas av 
oss i gruppen. Intervjupersonerna fick själva bestämma om vi alla tre skulle vara med 
under intervjun så att de inte skulle uppleva att det var ett krav från vår sida. Banden vi 
spelade in förvarade vi hemma så att de inte skulle kunna hamna i fel händer och på så 
vis komma att användas i fel syfte. Intervjupersonerna informerades även om att deras 
utsagor skulle komma att behandlas så att man inte kan läsa ut vem som har sagt vad. Det 
finns dock en risk att personer inom organisationen skulle kunna identifiera 
intervjupersonerna och de var införstådda med detta. Eftersom ämnet enligt oss inte var 
särskilt kontroversiellt såg vi inte det som ett problem. Fackombudsmannen och HR-
managerns utsagor såg vi dock som nödvändiga att koppla till deras titlar då deras 
intervjuer fyllde en annan funktion än ledarnas och de informerades därför om att de inte 
kunde vara anonyma, vilket de accepterade.  

                                                 
86 www.vr.se, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 2007-11-08. 
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4. RESULTAT  
 
 
I detta avsnitt presenteras resultatet från vår intervjuundersökning. Resultatet är indelat i 
våra tre undersökningsområden och varje huvudområde har sedan underrubriker.  
 
 
4.1 Ledarskap 
 
4.1.1 Syn på ledarskap 
Det framkommer att ledarna anser att begreppet chef av många på IKEA idag upplevs 
som ett skällsord, och de använder enbart ledare som beteckning på sina chefer. Men 
ledarna själva ser chefskapet som en nödvändighet för att ledarskapet ska fungera i olika 
situationer. 
 
”Jag tycker inte att det är fel att använda ordet chef för ibland måste man vara chef, även 
om det inte alltid är så bekvämt så måste någon gå ifrån det här populära och våga 
handla obekvämt.” 
 
De förklarar också att ledarskapet handlar om att leda, coacha och vägleda samt att få 
medarbetarna att vilja följa med i utvecklingen. En av informanterna uttrycker det som att 
ledarskapet är någonting man förtjänar underifrån, från sin medarbetare. En annan 
påpekar att ledare är mer involverade i det dagliga arbetet medan chefer arbetar mer 
strategiskt. En liknelse görs mellan ledarskapet och föräldraskapet och intervjupersonen 
förklarar att medarbetare liksom barn behöver känna den tryggheten i att det finns en 
ansvarig att luta sig emot.  
 
Många utsagor beskriver att chef är något man blir utsedd till ovanifrån och det innebär 
att man ibland måste ”peka med hela handen”, vara tydlig, stötta i svårare situationer och 
ta besvärliga beslut. Ledarna tycker att det krävs både ett chefskap och ett ledarskap för 
att utföra ett bra arbete.  
 
”Ibland måste jag använda mitt chefskap för att bli en bra ledare.”  
 
Enligt en av intervjupersonerna kan det vara svårare att hålla isär ledarskap och chefskap 
i en mindre grupp då man arbetar väldigt nära varandra och är i beroendeställning till 
varandra. Med andra ord ser intervjupersonen att det både finns för- och nackdelar med 
att leda små grupper.    
 
4.1.2 Relation till medarbetarna 
Vad det gäller intervjupersonernas ledarstil grundar den sig på tillit till medarbetarna som 
har stor grad av frihet under ansvar och många ser sig själva som coacher. Flera nämner 
att de arbetar utifrån ett situationsanpassat ledarskap, att man agerar på det sätt som 
situationen kräver.  
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”Det är så att det finns något som heter situationsanpassat ledarskap, det måste jag ha 
koll på, vissa måste ledas mer tydligt och vissa är mer självgående.” 
  
Ledarna tycker att de har en bra relation till sina medarbetare vilken bygger på öppenhet, 
tydlighet, högt i tak och ömsesidigt förtroende. De flesta anser också att de har ett nära 
samarbete med sina medarbetare. En tror att orsaken till detta kan vara att de tidigt tar tag 
i något som kan få en negativ följd och talar om det. Dock kan man se en viss skillnad i 
de fall där ledaren har medarbetarna utspridda i flera olika byggnader och detta kan göra 
att öppenheten inte blir lika tydlig. En av intervjupersonerna tror sig ha en närmare 
relation till sina medarbetare än många andra ledare eftersom personen ser sig som en av 
medarbetarna. Några ledare säger att deras öppenhet i relationen till medarbetarna beror 
på förmågan att kommunicera, att våga bjuda på sig själv och visa att alla kan göra fel. 
Samtidigt förtydligas att det finns begränsningar, en ledare måste ställa sig utanför 
gruppen för att ta det ansvar som krävs.  
 
”Jag har svårt för att vara en i gruppen, för om man ska vara den som sätter normerna 
och är tydlig så är det jättesvårt om man är för mycket kompis.”  
 
En av intervjupersonerna understryker att små grupper ger större närhet och snabbare 
beslutsvägar. Det framkommer också i flera intervjuer att det är av stor vikt att vara 
synlig och tillgänglig som ledare.  
 
För att få ett öppet klimat talar ledarna om hur viktigt det är att föregå med gott exempel, 
att vara sig själv samt att vara rak och ärlig. Vidare handlar det, enligt dem, mycket om 
att bjuda på sig själv för att också medarbetarna ska våga göra det. 
 
”Om jag är tillknäppt så kan jag ju inte förvänta mig att andra ska vara öppna mot mig.” 
 
Även fackordföranden framhåller att det är viktigt att ledarna går in med själ och hjärta 
och verkligen tror på det de gör och är ärliga, för det avspeglar sig rakt ner till 
medarbetarna om de tycker något annat. Så tycker fackordföranden att det är på IKEA 
AB idag. 
 
Ett annat sätt att skapa en öppen relation som påtalas är att de träffas under andra former 
och pratar om sådant som inte har med arbetet att göra och på så vis lär känna varandra 
på ett annat sätt. Detta gör också att de skapar en förståelse om någon har bekymmer i 
privatlivet och enklare kan relatera till hans/hennes behov.  
 
4.1.3 Stöd och hjälp till medarbetare 
Begreppet coachning kommer upp när ledarna pratar om stöd och hjälp men ett flertal 
andra termer uttrycks också, som till exempel jobchats och workshops. Jobchats innebär 
att en ledare och en medarbetare avsätter tid för att sitta och prata fritt kring allt möjligt. I 
workshops arbetar de i grupp och diskuterar samtidigt som de försöker konkretisera och 
tydliggöra sådant som är relevant för medarbetarnas arbetssituation. Detta gör att alla kan 
bli delaktiga och känna stöd. Genomgående är också att det stöd och den hjälp som 
medarbetarna behöver är väldigt individuell, enligt ledarna. En av dem nämner att 
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behovet av stöd kan skilja sig åt beroende på om medarbetaren är gammal eller ny på 
IKEA. Generellt sett ses utvecklingssamtalet som det grundstöd medarbetare får. För att 
kunna ge rätt stöd ses en naturlig, daglig dialog som ett viktigt verktyg.  
 
Att visa stort intresse för hur en medarbetare verkligen mår och komma honom/henne 
inpå livet så att de får den stöttning de behöver, är en viktig del i relationen, förklarar en 
av ledarna. Det framkommer att stöd inte handlar om att lösa uppgiften åt medarbetarna 
utan istället om att finnas där och ta en dialog kring hur de kan komma fram till 
lösningar. En av de intervjuade ser att stöd bland annat kommer genom att ge 
medarbetarna ansvar. Det framkommer tydligt att ledarna vill att deras medarbetare ska 
känna att det är tryggt att prata med dem, att dörren alltid står öppen. 
 
”Stödet är delvis att kunna finnas där men ibland kan man inte det för man är uppbokad 
på en massa andra saker, men jag försöker ändå visa dem att jag är en person som de 
kan gå till om de känner att de vill, att de ska känna att det är tryggt att gå till mig om de 
behöver stöd.”  
 
Att verkligen lyssna på det medarbetarna har att säga ses också som en viktig del för att 
de ska känna att det finns stöd.  
 
”Vi människor har ju faktiskt två öron och en mun och det finns ju en anledning till det.”  
 
4.1.4 Ledarnas sätt att skapa delaktighet  
Många av ledarna förklarar att medarbetarna måste förstå för att bli delaktiga och ser de 
den röda tråden är det mycket enklare att bli det. Det handlar om att lyssna på 
medarbetarna för att de ska känna sig delaktiga. Ett sätt att få dem delaktiga är att de 
arbetar med workshops där det blir enklare för den enskilde individen att uttrycka sina 
åsikter eftersom de då arbetar i mindre grupper. Genomgående handlar det om att hålla 
medarbetarna uppdaterade på vad som händer så att de också känner sig delaktiga i sitt 
arbete och i processen ”IKEA AB in change”. Att inte hemlighålla information utan att 
vara så öppen som möjligt och hellre säga att man inte vet än att inte säga någonting alls 
anses vara viktigt. Flera av dem förklarar att det blir enklare att skapa engagemang och 
delaktighet när de plockar ner strategin i delar och anpassar den efter den verksamhet 
som personalen befinner sig i. Alltså ha med sig strategin och dess betydelse in i 
vardagen. En ledare har en annan syn på det och lägger inte fokus på själva vetskapen om 
strategin.  
 
”Jag tror inte det är så viktigt att de exakt vet att de arbetar i ”IKEA AB in change”. Jag 
tror det är viktigare att de känner att de är med och utvecklar sin egen avdelning, för det 
är precis det ”IKEA AB in change” handlar om.” 
 
Idag upplever ledarna att största delen av deras medarbetare är motiverade till att vara 
med i förändringsprocessen. Ledarna är dock eniga i hur de skulle gå tillväga om en 
medarbetare inte skulle vara motiverad till det. Det första steget som de skulle ta är att 
genomföra ett individuellt samtal. Där skulle det diskuteras varför medarbetaren inte vill 
vara med i förändringen och hur han/hon ser på strategin som helhet, för majoriteten av 
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ledarna uttrycker att det inte är okej att inte vilja vara med. Ledarna påpekar att alla 
givetvis ska få chans att fundera kring strategin så de kan ta sitt eget beslut om de vill 
vara med eller inte. De är eniga om att medarbetare som inte är motiverade till att vara 
med i processen bör hjälpas vidare till andra verksamheter där de kan utvecklas på ett sätt 
som passar dem, inom eller utanför IKEA. Det kanske är så att en medarbetare inte vill 
vara kvar på IKEA AB men då är det ett gemensamt ansvar att lösa det. 
 
”Med sunt förnuft och med mage, hjärta och hjärna ska vi kunna möta de individerna så 
att det blir en win-win-lösning.”  
 
4.2 Kommunikation 
 
4.2.1 Informationsspridning till medarbetarna 
Mail är det vanligaste sättet att sprida information på och det används av samtliga ledare. 
Framförallt är det sådan information som är kortfattad och som inte förväntas generera så 
mycket frågor som kommuniceras på detta vis. Detta gäller både information från högre 
nivåer inom organisationen och från ledarna själva. Ett fåtal av ledarna förklarar att 
orsaken till att informationen sprids via mail är att de ser det som svårt att samla alla på 
en gång då medarbetarnas arbetstider varierar och många har svårt att lämna sin 
arbetsplats då de har hand om service till andra. Trots att alla ledarna använder mail har 
vissa av dem en mer negativ syn när det gäller användning av det. 
 
”Det är jädra lätt att skicka mail till många på samma sändlista och sen är man nöjd och 
tycker att alla har blivit informerade. Men då har man gjort det väldigt enkelt för sig.” 
 
En annan ledare är inne på samma spår:  
 
”Man kan aldrig bli en bra ledare eller chef om man bara sitter som en växel och sänder 
ut information eller ger ordrar digitalt eller följer upp via mail. Jag tror aldrig man kan 
ersätta det mänskliga mötet.” 
 
I de fall informationen rör mer känsliga saker som kan komma att behöva diskuteras 
används möten där hela deras grupp är samlad, oftast sker detta en gång i månaden. Här 
försöker de föra en konversation kring viktiga frågor så som resultat, mål och hur de kan 
förbättra servicen. Ledarna ser dessa möten som viktiga då det är här de fångar upp 
medarbetarnas åsikter och frågor och kan på så vis minska oroligheter. Många av ledarna 
säger att mycket av den information som kommer från en högre nivå förmedlas direkt 
från den nivån till medarbetarna. Ledarna tycker detta är bra och understryker att det 
sedan är deras uppgift att förstärka den informationen.  
 
”Det är så att det är lite hierarkiskt när det gäller informationen här, det skapas mål och 
visioner i ledningsgruppen och sedan trycks det ner efterhand och det tycker jag fungerar 
bra här.” 
 
Ledningen har även stora träffar med all personal en till två gånger per halvår där de tar 
upp mål och visioner. Fackordföranden förtydligar vikten av ett bra ledarskap i en 
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organisation och påpekar att ledningens sätt att sälja in budskap på är avgörande för att 
skapa förutsättningar som leder till motiverade medarbetare och för att kunna genomföra 
förändringar på ett bra sätt. Fackordföranden säger att ledningen inom IKEA AB har rätt 
inställning och lyckas med detta. 
 
För att göra informationen de ska gå ut med så tydlig som möjligt för medarbetarna 
använder sig ledarna av olika knep, där alla har sitt eget sätt.  
 
”För att mitt gäng ska förstå kan jag inte dra stora penseldrag och använda stora 
klyschiga ord utan jag får gå ner och berätta på en lägre nivå.”  
 
Det framkommer också att ledarna ber en medarbetare läsa igenom det som ska 
förmedlas för att kontrollera att det är lättförståeligt och översätter informationen till en 
enklare nivå samt att de är tillgängliga för frågor som uppkommer i samband med eller 
efter information om något. En av ledarna konstaterar att det är viktigt att använda olika 
kanaler eftersom människor tar in och bearbetar information på olika sätt och att det ska 
ges tid till eftertanke.  
 
Fackordföranden berättar att de tidigare har provat arbetsrotation där dåvarande 
ledningens syfte var att medarbetarna skulle få mindre monotona arbetsuppgifter. Men 
ingen förklarade för dem varför detta gjordes och det satsades heller inga pengar eller 
utbildningar på det. Detta gjorde att medarbetarna aldrig kunde förstå syftet och därför 
blev det aldrig till någon framgång, utan det rann ut i sanden. 
 
4.2.2 Förståelse för arbetsuppgift och prestation 
Ledarna försöker få medarbetarna att förstå på vilket sätt deras arbete bidrar till 
organisationen i stort, genom att översätta det de gör i det dagliga arbetet och sedan sätta 
det i perspektiv till IKEA AB. Ofta försöker de i dagliga samtal ge exempel på 
medarbetares handlingar som bidrar till organisationens utveckling på ett positivt sätt, 
alltså visa på de goda exemplen.  
 
”Det är väl framförallt när vi är bra på att hjälpa varandra över gränserna som man kan 
få medarbetarna att se att här har de faktiskt bidragit till helheten.”  
 
Samtidigt förklarar ledaren att det är svårt att arbeta över avdelningarnas gränser då 
IKEA AB sysslar med väldigt skilda verksamheter och det blir därför svårare för 
medarbetarna att få en helhetsbild. En metod som används för att få medarbetarna att 
förstå deras del i helheten är att skriva loggbok tillsammans med dem. I den kan de titta 
för att se vad som gjorts bakåt i tiden och på så vis konkretiseras deras bidrag till helheten 
samtidigt som de känner delaktighet i arbetet.  
 
Ledarna är eniga i att feedback är viktigt för människors utveckling och motivation. Det 
handlar för dem om att försöka förbättra, förändra eller förstärka medarbetarnas beteende.  
 
”Det viktigaste är att det är man själv som har sett och hört det jag ger feedback om och 
att det är jag själv som står för det jag säger. Och ta det när det är aktuellt.” 

 32



De trycker på att man behöver anpassa feedbacken så att den passar individen och att den 
vanligtvis förmedlas i det mänskliga mötet. De tror och vet att det är något alla kan bli 
bättre på och arbeta mer med.  
 
”Min personal känner att de vill ha mer positiv feedback. Det har kommit fram i en 
medarbetarenkät.” 
 
Ett flertal säger sig arbeta mycket med positiv feedback men anser sig vara sämre på att 
ge konstruktiv feedback. Den positiva feedbacken ges ofta som direkt återkoppling inför 
hela gruppen för att det även ska skapa inspiration och uppmuntran hos andra. I de fall de 
ger mer konstruktiv feedback tas det istället upp i enrum och brukar även det ske i nära 
anslutning till handlingen eller händelsen.  
 
4.2.3 Medarbetarnas delaktighet i beslut 
Att få med medarbetarna i beslutsprocesser anses vara viktigt då ledarna anser att det är 
en förutsättning för att de ska bli motiverade. För att få dem delaktiga involveras 
medarbetarna oftast tidigt i beslutsprocesser så att de på så vis får fram ett gemensamt 
beslutsunderlag som alla står bakom. Många gånger har ledaren funderat mycket på det 
innan och tror sig veta vad som blir bäst. Men de lyssnar ändå på medarbetarna och 
försöker få in dem på samma spår. Ord som nämns av ledarna i detta sammanhang är 
diskussion och dialog kring besluten och de ses som viktiga ingredienser vid 
beslutsfattande. De försöker även använda sig av tydliga argument och förklara varför 
beslutet måste fattas. Flera ledare använder sig också av delegering av beslut till sina 
medarbetare då det fungerar bra just i deras grupper. Det gör att medarbetarna där får ett 
större ansvar och får inflytande i det som påverkar den operativa verksamheten.  
 
”Mina medarbetare får vara med i beslutsprocessen vare sig de vill eller inte. Jag 
tvingar dem till att vara med helt enkelt, det är en del av min ledarstil. Jag vill verkligen 
att de är med i beslutsprocessen och involverar dem väldigt ofta.” 
 
I vissa situationer säger ledarna även att de förväntas ta beslut själva, främst när det krävs 
ett snabbt ställningstagande och då de upplevs som känsliga. De ser detta som en del av 
ledarskapet.  
 
4.2.4 Hur ledarna fångar upp medarbetarnas motivation 
Några av ledarna betonar att det är oerhört viktigt för organisationen att ha medarbetare 
som motiveras av att arbeta med service. Ledarna ser främst utvecklingssamtalet som ett 
verktyg för att ta reda på vad varje enskild medarbetare motiveras av och alla ställer sig 
positiva till det. De ser det som ett sätt att diskutera fram vart varje individ vill nå och 
försöka hitta en väg för dem att ta sig dit. Deras ambition är att även koppla IKEA och 
IKEA AB:s vision till medarbetarnas mål för att involvera och göra dem delaktiga i den.  
 
”Utgångspunkten i utvecklingssamtalet är på något vis att få den enskilda personen att 
bli varse om vad han eller hon är bra på eller vad man behöver utveckla och på något 
sätt hitta motivationen för att ta sig framåt.” 
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För att utvecklingssamtalen ska bli mer givande och se likadana ut bland alla ledarna har 
det tagits fram en mall som de ska utgå ifrån. I den finns diskussionsunderlag och olika 
punkter. Ledaren ska vara förberedd genom att ha skattat medarbetaren utifrån olika 
områden och dessutom ska medarbetaren på samma vis skatta sig själv. Med 
utgångspunkt i detta ska de komma fram till en utvecklingsplan för medarbetaren, 
innehållande vad han/hon vill och behöver förbättra och vart han/hon vill nå. Ledarna 
betonar att för att förstå vad medarbetaren motiveras av är det en förutsättning att de är 
öppna och ärliga i utvecklingssamtalet. Utan öppenheten kan inte motivationsfaktorerna 
komma fram och de menar att det är upp till individen att berätta om dessa. I annat fall 
blir det svårt att gemensamt skapa en utvecklingsplan för medarbetaren.  
 
”Jag förväntar mig under ett utvecklingssamtal att man ska vara mycket öppen. Det 
brukar jag säga till dem. För det är i ett sådant samtal eventuella saker som de vill göra 
kan komma fram och då vill jag att det gör det också.” 
 
Ledarna försöker sedan utifrån det som kommer fram att skapa villkor som gör att planen 
blir möjlig att genomföra. Det betonas att det är viktigt med kontinuitet och uppföljning 
vad det gäller utvecklingssamtalen. Av tidigare erfarenhet förklarar intervjupersonerna att 
det räcker med små korta samtal någon gång då och då under året, mellan 
utvecklingssamtalen för att underlätta coachandet i vardagen. De ser utvecklingssamtalet 
som mer formellt och styrt medan de korta avstämningssamtalen som mer informella.  
 
Ledarna försöker även vara lyhörda och fånga signaler i vardagen för att kunna hitta de 
individuella motivationsfaktorerna. De konstaterar att det handlar om att lära känna sin 
personal och deras intressen, att se vilka uppgifter de får energi ifrån. Några ledare 
uttrycker att det är viktigt att finnas med i personalens vardag eftersom de anser att 
beteendet ger tydliga tecken på vad var och en motiveras av. En av ledarna kopplar 
samman motivation med ledarskapet. 
 
”Det är ett litet knep att veta vad personalen går igång på och faktiskt veta vad de 
brinner för, för att bli en bra ledare. Så det är bra att lyssna på dem. Det är egentligen 
grundbulten till hela utvecklingsprocessen, faktiskt.” 
 
4.2.5 Förmedling av krav och förväntningar 
Utvecklingssamtalet används överlag till att förmedla de krav och förväntningar ledarna 
har på sina medarbetare. Det framkommer att det forum där krav och förväntningar 
förmedlas allra först är vid anställningstillfället, där de verkligen förtydligas. Annars är 
det mest i den dagliga dialogen mellan ledare och medarbetare som det tydliggörs. En av 
ledarna säger i motsats till de andra att detta inte hinns med i det dagliga då alla är så 
upptagna med sitt. Denna ledare förmedlar hellre krav och förväntningar vid 
månadsmöten där hela gruppen är samlad. Ledarna anser att det är viktigt att vara tydlig i 
förmedlingen eftersom målen då blir mer konkreta och detta gör det lättare att fungera 
som grupp. En annan viktig aspekt som framkommer, är att ledaren själv försöker vara ett 
gott föredöme och genom detta förmedla kraven. Det liknas vid hur barn är: 
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”Barn gör inte som man säger utan gör som man gör, så är det nog lite med 
medarbetarna också.” 
 
En av ledarna använder sig av både bra och dåliga exempel för att konkretisera 
handlingar i vardagen och får på så sätt fram vad som krävs av medarbetarna.  
 
4.3 Kompetens 
 
4.3.1 Kompetensens påverkan på motivationen 
I stora drag tror ledarna att kompetensen har en betydelsefull påverkan på 
arbetsmotivationen, i positiv bemärkelse. De anser att det är svårt att skapa 
förutsättningar som leder till motivation om man inte vet hur arbetsuppgifterna ska lösas. 
Enligt ledarna kan motivationen byggas upp som en spiral, har man tillräcklig kompetens 
så känner man sig trygg i arbetsuppgiften och kan utföra ett bra arbete som i sin tur 
förstärker motivationen och man vill då fortsätta framåt.  
 
”Har man inte kompetensen blir man osäker och är man inte säker på sitt arbete så är 
man inte motiverad. Det är svårt att hitta motivationen om man inte vet hur man ska lösa 
en viss uppgift.” 
 
Omvänt anser de också att om medarbetarna känner att kompetensen är bristfällig skapar 
det oro och ger dåligt självförtroende, något som i sin tur gör att motivationen minskar 
och man gör ett sämre arbete. En ledare har också en annan syn på detta och menar att 
även om en medarbetare har kompetens inom ett visst område så innebär det inte alltid att 
han/hon tycker att det området är motiverande att arbeta med. För att medarbetarens 
kompetens ska komma till sin rätt måste det finnas en grundmotivation hos personen att 
vilja ha just den kompetensen, annars verkar den inte motiverande.  
 
4.3.2 Medarbetarnas påverkansmöjligheter i arbetet  
Enligt ledarna har medarbetarna stora möjligheter att påverka sin arbetssituation och 
därmed sin kompetens. Det handlar för dem om frihet under ansvar och att medarbetarna 
måste ha en vilja till att påverka och ta sitt ansvar för att det ska fungera.  
 
”Jag vill att de ska tala om för mig vad som är fel, vad vi kan göra annorlunda och vad vi 
gjort bra. Jag tycker det är medarbetarnas ansvar att tala om det.” 
 
En av ledarna försöker bryta ner avdelningens mål till mindre, mer konkreta delar så att 
medarbetarna lättare kan förstå vad och hur de kan påverka. Medarbetarna har också 
chans att uttrycka vad de tycker och tänker om sin arbetssituation i en medarbetarenkät 
som görs årligen. Ett tillvägagångssätt som också används för att få medarbetarna till att 
vara med och påverka är att ledaren sätter sig själv vid sidan av, och låter gruppen ta fram 
idéer till nya arbetssätt. Detta gör ledaren för att visa att mycket går att förändra genom 
deras egna förslag men försöker även själv komma med nya idéer.  
 
”Jag kan själv vara den som spånar ut i lite crazy idéer, bara för att visa att inget är 
hugget i sten här. Då kan vi göra det lite crazy, vi provar, så får vi se hur det fungerar.” 
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4.3.3 Utvecklingsmöjligheter för medarbetarna 
Gemensamt för alla ledarna är att de ser medarbetarnas utveckling ur ett brett perspektiv 
som innefattar IKEA AB och även hela IKEA-koncernen. De betonar att utveckling är 
något positivt även om kompetensen förflyttas utanför deras avdelning. Ledarna är nöjda 
om de kan få medarbetarna att utvecklas och understryker att de som trivs och känner att 
de är på rätt plats också är motiverade i sitt arbete.  
 
”Om jag lär upp någon som blir jätteduktig på sitt arbete och hon får ett toppenjobb 
någon annanstans, då tycker jag det är jättekul för henne. Då vet jag också att hon pratar 
gott om IKEA AB och det blir goodwill för oss.” 
 
Ledarna försöker erbjuda bra utvecklingsmöjligheter, men enligt dem handlar det inte 
enbart om att IKEA AB ska erbjuda det utan förklarar även att viljan hos medarbetarna 
måste finnas där. En ledare försöker skapa utveckling genom att ge medarbetarna nya 
arbetsuppgifter och uppmuntrar till nya arbetssätt. Samma ledare förtydligar även att 
dennes avdelning får alltmer att göra och det kräver automatiskt utveckling inom 
arbetsområdet. En annan ledare som inte har arbetat så länge på sin position har en 
ambition om att tydliggöra för medarbetarna vad som görs på de andra avdelningarna 
inom IKEA AB, så att de kan få inspiration till fortsatt utveckling. Det finns även chans 
för medarbetarna att prova på att arbeta med andra arbetsuppgifter inom hela IKEA och 
förhoppningsvis känner de att den möjligheten finns om de själva vill. Det framkommer 
tydligt att ledarna använder utvecklingssamtalet för att fånga upp eventuella signaler om 
vart medarbetarna vill nå.  
 
Kompetenstrappan är ett nytt verktyg som på ett enkelt sätt ska visa tre olika 
utvecklingssteg för varje yrkesroll; aspirant, i rollen och senior, vilket ses som ett bra 
hjälpmedel för att skapa förutsättningar som leder till motivation. Ledarna anser att detta 
kommer att förtydliga och visa vart man kan nå eftersom både ledare och medarbetare ser 
vart de befinner sig i nuläget och vilka kompetenser som behövs för att kunna ta nästa 
steg uppåt i trappan.  
 
”Kompetenstrappan gör att jag och medarbetarna kan ha ett gemensamt ramverk som vi 
pratar om, alltså vi har samma utgångsläge. Sedan är det inte säkert att vi har samma 
bild av det.” 
 
Om medarbetarna har energi och drivkraft till att utvecklas kan kompetenstrappan även 
användas som vägledning kring vilka insatser som behövs. Kompetenstrappan ses 
dessutom som ett hjälpmedel till att öppna ögonen hos de medarbetare som inte har ett 
starkt driv i sig idag. 
 
”För det första så kan jag använda kompetenstrappan genom att fråga: vill du vara där 
du är och är du nöjd med det? Då ger det mig en signal på att man kanske inte vill 
utvecklas. För det andra kan jag använda den för diskussion kring: vad är ditt nästa steg, 
hur vill du utvecklas i den här rollen?”  
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4.3.4 Kompetensutveckling 
Det finns inget uttalat forum för lärandet i vardagen på IKEA AB och ledarna upplever 
att lära av varandra är något som alla skulle kunna bli mycket bättre på. Ett fåtal av 
ledarna säger att det talas mycket om att de ska stötta, lära av varandra och att kunskap 
inte är makt utan något som de ska dela med sig av. Det påpekas även att det är viktigt att 
de aldrig hamnar i en situation då en person är den enda som kan utföra en viss uppgift, 
för det är varken bra för organisationen eller människorna i den.  
 
”Vi har inte protektionism i min grupp. Jag släpper mycket av den kunskapen jag har och 
det vet jag att mina medarbetare också gör.”  
 
I motsats till detta framkommer även att det ligger mycket prestige bakom orsaken till att 
det inte finns så mycket lärande inom avdelningarna då arbetsuppgifterna är varierande 
och har olika status.  
 
Ledarna kommenterar att rotation på arbetsuppgifterna skulle kunna göra att lärandet i 
vardagen främjas mer, men en av dem betonar samtidigt att det inte får bli för mycket 
rotation eftersom de då kan tappa kvalitet. En ledare ser att kompetenstrappan kan 
komma till användning även i syfte att lära av varandra och förklarar att de som nått 
senior-rollen och därför har lång erfarenhet skulle kunna fungera som mentorer åt 
medarbetare med kortare erfarenhet inom arbetsområdet. Det framkommer även att en 
grupp samlas för en debriefing efter ett utfört uppdrag, där de går igenom hur det gick 
och vad som kan göras bättre och på så vis lär de av varandra. Ledaren anses ha en viktig 
roll för lärandet i vardagen då denne bland annat kan skapa en atmosfär där medarbetarna 
är öppna och har respekt för varandra. Det är av betydelse att medarbetarna har en vilja 
att lära sig och lära ut.   
 
Enligt IKEA:s personalidé ska varje medarbetare ta ansvar för sin egen 
kompetensutveckling och det är något som ledarna starkt betonar att deras medarbetare 
måste göra. Dock konstaterar de flesta ledarna att det inte är speciellt många medarbetare 
som tar initiativ och kommer med förslag till kompetensutveckling, trots att de är väl 
medvetna om att det är deras eget ansvar. En av ledarna försöker vara tydlig med att visa 
stöttning och att förutsättningarna för utveckling finns, bara medarbetaren själv har viljan. 
Vidare säger en annan ledare att: 
 
”Många som jobbar på IKEA tror att det är en skyddad liten verkstad, har jag bara 
kommit in på IKEA så är jag trygg, men så är det faktiskt inte. Jag tycker inte att man får 
luta sig tillbaka och bara glida med utan man måste faktiskt ta och rycka upp sig ibland. 
Jag tycker vi är alldeles för dåliga på det.” 
 
Det är främst i utvecklingssamtalet som ledarna försöker uppmuntra till att 
kompetensutveckling behövs. Där försöker ledarna lyfta fram de saker som de 
uppmärksammat att medarbetaren behöver utveckla och det kan ibland röra sådant som 
inte ens medarbetarna själva reflekterat över. Några betonar att det faktiskt är ledarens 
uppgift att coacha medarbetarna i rätt riktning, men en förutsättning för att detta ska 
kunna ske är att medarbetaren tar initiativet.  
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Om medarbetaren själv kommer med ett förslag, undersöker ledaren vilken koppling det 
har till nuvarande arbetsuppgift eller till uttalade framtidsmål och om det i långa loppet 
blir till nytta för både individen, organisationen och kunderna. Ses det som relevant får 
medarbetarna full stöttning från ledarna då de tror att detta skapar förutsättningar som 
leder till motivation. En förutsättning är dock att det finns pengar budgeterade för det, om 
inte försöker de lägga in det nästkommande år, enligt ledarna.  
 
”I grund och botten handlar det om att medarbetaren måste ha en egen drivkraft och eget 
medarbetaransvar och då faller det tillbaka på ledaren att stötta, motivera och erbjuda 
saker som gör att medarbetaren kan ta det ansvaret.” 
 
Fackordföranden säger att kunskapskraven för medarbetarna på IKEA AB har och 
kommer att öka kraftigt då de har fått mer kvalificerade befattningar inom organisationen. 
För att vara en attraktiv medarbetare krävs därför kontinuerlig kompetensutveckling och 
det är viktigt att de satsar på det. Annars kan IKEA AB aldrig bli lika moderna och 
framåtsträvande som resten av IKEA-bolagen.  
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5. DISKUSSION 
 
 
I detta avsnitt börjar vi med att diskutera vår metod och lyfter fram kritik till uppsatsen. 
Vidare kopplas resultatet från vår undersökning ihop med det som vi tagit upp i 
litteraturöversikten.  
 
 
5.1 Metoddiskussion  
Resultaten av vår undersökning ger oss bara ledarnas syn på hur de säger sig arbeta för att 
skapa förutsättningar som ökar medarbetarnas motivation. Däremot kan vi inte veta hur 
de faktiskt arbetar med det utan för att få fram det hade det krävts en omfattande 
observationsstudie. Vi hade även kunnat göra intervjuer med medarbetarna för att få 
deras syn och upplevelse av hur ledarna får fram motivationen hos dem.  
 
Vid intervjustudier finns en risk att intervjupersonerna omedvetet skönmålar sina utsagor. 
Under flertalet av intervjutillfällena deltog vi alla tre, vilket även kan ha gjort att 
intervjupersonerna känt sig underlägsna. Dock tror vi inte detta har påverkat i någon 
större utsträckning då bara en av oss ställde frågorna. Vi hade säkert kunnat återkomma 
och komplettera och utveckla våra frågor och därmed fått fylligare och djupare svar. 
 
Vi kunde även ha genomfört en eller flera testintervjuer för att se om frågorna gav det vi 
ville få ut. Vi ansåg dock att detta skulle vara svårt att genomföra då vi hade varit 
tvungna att intervjua någon inom IKEA AB, då frågorna är gjorda utifrån att personen vet 
vad ”IKEA AB in change” innebär och arbetar med strategin.  
 
Vår förförståelse inom främst ledarskap, då vi alla sedan tidigare har uppfattningar om 
vad ett bra ledarskap innebär, kan ha påverkat oss något under arbetets gång. Det kan 
främst ha påverkat vinkeln på intervjuguidens frågor och bearbetningen av materialet 
men vi har försökt att ”ta av oss glasögonen” och hålla oss neutrala. 
 
5.2 Ledarskap 
 
5.2.1 Syn på ledarskap 
I enlighet med Johansson och Gyllenhammar framhåller ledarna att det finns en skillnad 
mellan chefskap och ledarskap. Skillnaden beskrivs på liknande sätt av ledarna, att 
chefskap är något som tilldelas ovanifrån och innebär att man arbetar mer strategiskt och 
ansvarar för att mål och visioner ska uppnås. Ledarskap är istället något som tillskrivs 
underifrån och personligheten är viktigare än rollen.87 Både Granberg och ledarna 
betonar att en ledare får medarbetarna med sig på ett bra sätt. Granberg skriver också att 
ledare idag har en mer positiv innebörd än chef88 och ledarna förklarar att idag anses chef 
vara ett skällsord, något som de själva inte ställer sig bakom. De understryker istället att 
det krävs både ett chefskap och ett ledarskap för att utföra ett bra arbete i olika 
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situationer. Granberg påpekar att chef är ett begrepp som användes mer förr men sedan 
ett 20-tal år tillbaka används ledare mer frekvent.89 Detta återspeglas på IKEA AB där de 
benämner alla sina chefer som ledare.  
 
5.2.2 Relation till medarbetarna 
Begreppet coachning har enligt Johansson och Gyllenhammar blivit ett begrepp som 
används mer och mer i arbetslivet.90 Även ledarna lyfter fram detta och ser sig som 
coacher då de vägleder sina medarbetare i arbetet och försöker hjälpa dem till fortsatt 
utveckling. I och med att studien visar att de tycker sig arbeta på detta sätt uppfattas de 
ha, det som Hagemann benämner, en motiverande ledarstil och för att överhuvudtaget 
kunna coacha måste ledarna ha en förståelse för medarbetarnas behov.91   
 
Ledarnas beskrivning av sin ledarstil kan kopplas samman med den demokratiska 
ledarstilen som Bruzelius och Skärvard92 samt Jäverberg och Taravosh93 tar upp. 
Ledarnas ledarstil tycks präglas av en stor tillit till medarbetarna som ges mycket frihet 
under ansvar och en öppenhet där alla tillåts uttrycka sina åsikter. Detta kan utifrån vår 
undersökning ses som delar av en demokratisk ledarstil vilken även har visat sig vara den 
ledarstil som ger bäst effekt vad det gäller arbetsmoral och produktivitet, enligt Lewin, 
Lippitt och White i Bolman och Deal.94 Tonnquist förklarar att den demokratiska 
ledarstilen är den som dominerar i Sverige95 och vårt resultat tyder på att det är så de 
försöker arbeta inom IKEA AB, då alla våra intervjupersoner tycks använda sig av den. 
Eftersom vi tolkar det som att ledarna tycks använda sig av den demokratiska ledarstilen 
där dialogen med medarbetarna har stor betydelse kan detta vara en förutsättning som 
leder till ökad motivationen hos medarbetarna, enligt Penley och Hawkins.96

 
5.2.3 Stöd och hjälp till medarbetarna 
Maccoby betonar att förhållandet mellan ledare och medarbetare är en viktig del för att få 
fram medarbetarnas motivation. Om ledaren ger stöd och skapar en trygg miljö främjas 
motivationen hos medarbetarna.97 Ledarna säger sig försöka skapa en trygg miljö genom 
att visa att de finns tillgängliga och arbetar för att medarbetarna ska känna att de kan 
komma till dem och ventilera sina tankar. Ett sätt att bygga upp denna trygghet och visa 
att stöd finns är, enligt oss, deras användning av jobchats. Där finns det utrymme att prata 
om allt möjligt. Ledarna avsätter tid för detta och det tycker vi visar på att de försöker 
bygga upp en god relation och finnas där med sitt stöd. Samtliga ledare förklarar att olika 
medarbetare behöver olika sorters stöd. 
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5.2.4 Ledarnas sätt att skapa delaktighet 
Ledarna tycks lyssna mycket på sina medarbetare så att de ska känna sig delaktiga. 
Högström med flera talar om att ledare måste bryta ner mål och visioner för att 
medarbetare ska förstå dem bättre och därmed känna sig mer delaktiga i dem.98 När det 
gäller förmedlingen av strategin ”IKEA AB in change” säger sig flera av ledarna använda 
denna metod. De försöker konkretisera strategin så att den blir begriplig och mer 
anpassad till medarbetarnas vardag. Enligt ledarna är de flesta av medarbetarna positivt 
inställda till förändringsprocessen ”IKEA AB in change” vilket visar på att de lyckats 
skapa en god attityd till förändringen, som Erikson skriver är en del av ledarskapet.99 I 
workshops får även medarbetarna en chans att uttrycka sina åsikter och de används för att 
skapa delaktighet och kan ses som en del i att de lyckats skapa en positiv attityd.  
 
5.3 Kommunikation 
 
5.3.1 Informationsspridning till medarbetarna  
Den vanligaste kanalen för att sprida allmän information är mail, något som Kaufmann 
och Kaufmann betonar att man kan göra i de fall informationen inte är känslig. 
Författarna förklarar även att det kan vara en användbar kanal när man vill nå ut med 
information till många samtidigt100, vilket också vissa av ledarna säger sig använda det 
till eftersom de upplever att det är svårt att alltid samla alla. Ledarna framhåller, liksom 
Lengel och Daft i Kaufmann och Kaufmann, att det mänskliga mötet är lämpligast när 
man ska informera medarbetarna. Författarna anser även att den personliga kontakten är 
av stor betydelse eftersom den ger chans till att uppmärksamma reaktioner hos 
mottagaren och att kunna återkoppla direkt.101 Vi ser det som att det är i mänskliga möten 
som ledarna till stor del kan göra detta och där fånga upp medarbetarnas signaler. Erikson 
påpekar att utebliven kommunikation kan leda till ryktesspridning och oro som då 
påverkar motivationen negativt.102 IKEA AB:s ledning håller ibland större möten med all 
personal och det kan ses som ett sätt för att främja kommunikationen och minska onödiga 
oroligheter bland medarbetarna. Fackordföranden konstaterar att det sätt som ledningen 
på IKEA AB kommunicerar ut viktigt information på är bra och leder till att 
medarbetarna ofta får en positiv inställning och förståelse för utvecklingen av 
organisationen.  
 
5.3.2 Förståelse för arbetsuppgift och prestation 
Erikson skriver att kommunikationen spelar stor roll för att medarbetarna ska förstå hur 
viktig deras del är för organisationens helhet.103 Enligt ledarna arbetar de med detta i det 
dagliga samtalet med medarbetarna och säger att de försöker förmedla det genom att sätta 
medarbetarnas dagliga arbete i perspektiv till organisationens helhet. Om ledare lyckas 
med denna förmedling förklarar Penley och Hawkins att det skapar förutsättningar för 
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103 Ibid, 64.  
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ökad motivation och prestation hos medarbetarna.104 En ledare anser dock att det kan 
vara svårt för medarbetarna att få en helhetsbild av organisationen då de olika 
avdelningarna arbetar med mycket skilda verksamheter, vilket kan försvåra 
motivationsfrämjandet ur den synvinkeln.  
 
I enlighet med Jönsson105 anser ledarna att feedback till medarbetarna är mycket viktigt 
för att de ska kunna motiveras till utveckling. Ledarna uttalar endast att feedbacken är 
viktig för medarbetaren medan Pousette framhåller att det även är viktigt för 
organisationen.106 Hans studie visar att anställda oftast får positiv feedback107, något som 
också flertalet av ledarna framhåller att de arbetar mest med.  
 
5.3.3 Medarbetarnas delaktighet i beslut 
Enligt Erikson blir en organisation effektiv om alla inom den arbetar mot samma mål och 
detta kan ske genom att man har en öppen dialog där alla får chans att påverka beslut.108 
Ledarna säger sig arbeta med detta men försöker framförallt göra sina medarbetare 
delaktiga i beslut eftersom de tror det får fram motivationen hos dem. Majoriteten 
framhåller att genom diskussion och dialog kring beslut skapas delaktighet. För att 
medarbetarna ska bli engagerade i beslutsprocessen krävs även att de har kunskap om och 
förståelse för det som ska beslutas, enligt Strid109 men detta är något som inte tas upp av 
ledarna.  
 
5.3.4 Hur ledarna fångar upp medarbetarnas motivation  
Ledarna upplever att utvecklingssamtalet är det verktyg där de främst tar reda på vad som 
motiverar medarbetarna och Jönsson förklarar att väl fungerande utvecklingssamtal leder 
till ökad motivation och trivsel hos medarbetarna.110 Förberedelser och öppenhet anses 
vara viktigt, både för ledaren och medarbetaren, om utvecklingssamtalet ska leda till 
något meningsfullt. Detta framhåller både Jönsson111 och ledarna. Enligt Engquist finns 
det ibland en negativ attityd kring utvecklingssamtal och det ofta kan bero på högsta 
ledarens inställning till det.112 Då intervjustudien tycks visa på att alla intervjupersonerna 
är positiva till utvecklingssamtal kan det ses om ett led till att även medarbetarna 
upplever det på samma vis och därför fungerar motiverande för dem. Ledarna säger sig 
även försöka fånga upp vad den enskilda medarbetaren motiveras av i det dagliga 
samtalet. Enligt Penley och Hawkins frambringar denna vilja att lyssna på medarbetaren 
motivation hos dem.113

 
 
 

                                                 
104 Penley och Hawkins, 41.  
105 Jönsson, 117. 
106 Pousette, 18. 
107 Ibid, 21.  
108 Erikson, 64-65.  
109 Strid, 42. 
110 Jönsson, 21.  
111 Ibid, 117.  
112 Engquist, 204. 
113 Penley och Hawkins, 41.  

 42



5.3.5 Förmedling av krav och förväntningar 
Flera ledare uttrycker att de använder sig av utvecklingssamtalet för att tydliggöra krav 
och förväntningar som de har på medarbetarna, vilket är en viktig del för att stärka deras 
motivation.114 Ett annat sätt som de förmedlar krav och förväntningar på är i det dagliga 
samtalet. Herzbergs tvåfaktorteori, i Jacobsen och Thorsvik, visar på att denna 
förmedling kan fungera som en motivationsfaktor, för om medarbetarna är medvetna om 
vad som krävs av dem i arbetsuppgifterna och då har kontroll över arbetssituationen kan 
det leda till ökad motivation.115  
 
5.4 Kompetens 
 
5.4.1 Kompetensens påverkan på motivationen 
Maccoby förklarar, liksom ledarna i studien, att en medarbetares kompetens och 
motivation samspelar. De framhåller att bristande kompetens gör att arbetsuppgifterna 
blir svåra att lösa och att man inte känner något ansvar för dem, vilket då verkar 
demotiverande.116 En av ledarna betonar att medarbetarnas grundmotivation för att vilja 
ha en viss kompetens är av stor vikt för annars används den inte på rätt sätt. En av 
Herzbergs motivationsfaktorer innebär att medarbetare behöver utveckling för att 
motiveras117 och ser man ur ledarens synsätt måste medarbetaren ha viljan att ha och få 
en särskild kompetens för att den ska fungera motiverande.  
 
5.4.2 Medarbetarnas påverkansmöjligheter i arbetet 
Ledarna anser att medarbetarna har stora chanser att påverka sitt arbete bland annat 
genom workshops och för att detta ska fungera måste var och en ta sitt eget ansvar. 
Maccoby skriver att i de fall medarbetarna får vara med och påverka sin arbetssituation 
kan det bidra till att motivationen ökar hos dem.118 Studien tycks visa på att ledarna 
arbetar för att skapa en miljö där motivationen främjas och att det är upp till 
medarbetarna att ta tillvara på möjligheten. En av ledarna låter medarbetarna få påverka 
och komma med idéer, genom att själv sätta sig vid sidan av och lyssna på dem, vilket 
Penley och Hawkins ser som ett sätt att främja motivation.119  
 
5.4.3 Utvecklingsmöjligheter för medarbetarna  
Ledarna har alla en positiv inställning till att medarbetarna ska utvecklas och ser 
utvecklingen ur ett brett perspektiv. En av dem uttrycker sig arbeta aktivt med det genom 
att ge medarbetarna nya arbetsuppgifter och uppmuntra dem till nya arbetssätt. Dalin ser 
utveckling av arbetsuppgifterna och utmaningar för medarbetarna som nödvändigt för att 
lärande ska ske. Han tar även upp att det är en av ledarnas uppgift att ge medarbetarna 
nya arbetsuppgifter så alla får chans att utvecklas.120 Ellström talar om att nya och ökade 
krav ställs på medarbetarna, där ett brett yrkeskunnande är av stor vikt för 

                                                 
114 Maccoby, 82. 
115 Jacobsen och Thorsvik, 312. 
116 Maccoby, 82. 
117 Jacobsen och Thorsvik, 312. 
118 Maccoby, 82. 
119 Penley och Hawkins, 41. 
120 Dalin, 29.  
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organisationerna.121 Det visar enligt oss tecken på att organisationer behöver vara 
beredda på att följa med i denna utveckling och IKEA AB:s arbete med verktyget 
kompetenstrappan kan ses som ett steg i detta. Där blir det tydligt vart medarbetarna kan 
nå och vad som behövs utvecklas. Ledarna tror även att kompetenstrappan kan skapa 
förutsättningar som leder till motivation då den tydligt visar de möjligheter som finns till 
utveckling inom IKEA AB.  
 
5.4.4 Kompetensutveckling 
Resultatet tyder på att det inom IKEA AB inte finns något direkt forum för att lära av 
varandra och ledarna uttrycker att de kan bli bättre på det. Dilschmann påpekar att det är 
ledningens ansvar att se till att det finns system som gör att det blir lättare att lära av 
varandra.122 Eftersom resultatet även visar på att det inte finns något forum kan 
samarbete mellan medarbetarna utebli och den kollektiva kompetensen som Sandberg 
och Targama123 samt Hansson124 beskriver uppstår då inte. En av ledarna ser det som en 
fara i att inte lära av varandra och tror att det inte är bra vare sig för medarbetarna eller 
organisationen.  
 
För att lära av varandra träffar en ledare sin grupp efter en större genomförd uppgift för 
att ventilera och reflektera över vad de gjorde bra och vad som var mindre bra för att 
sedan lära av det. Maccoby framhåller att detta kan verka motivationsfrämjande då 
medarbetarna får möjlighet att lära sig av sina egna och andras misstag och det då ses 
som ett lärtillfälle istället för något negativt.125  
 
Sett ur ett långt perspektiv är kompetensutveckling något som behövs för organisationens 
överlevnad, enligt Dalin.126 Även Ellström skriver att det finns ett ökat behov av 
utbildning och lärande för att organisationerna ska kunna följa med i utvecklingen och 
klara av framtiden.127 Fackordföranden har en liknande syn på det och påpekar att om 
IKEA AB ska kunna bli en mer framåtsträvande och modern organisation krävs att de 
fortlöpande arbetar med kompetensutveckling.   
 
Kompetensförsörjning grundar sig enligt Anttila på ett gemensamt ansvar där ledning, 
ledare och medarbetare alla måste samverka.128 IKEA AB har, liksom hela koncernen, en 
annan syn på det och i deras personalidé ingår att medarbetaren själv ska ta ansvar för sin 
kompetensutveckling. Några av ledarna säger dock att det är en del av ledarskapet att 
stötta och vägleda medarbetarna i deras utveckling.  
 

                                                 
121 Ellström (2), 6.  
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127 Ellström (2), 6.  
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6. AVSLUTANDE KOMMENTARER  
 
 
I detta avsnitt ges våra reflektioner kring det som framkommer i studien. Sedan ger vi 
även förslag till fortsatt forskning.  
 
 
6.1 Slutord  
Vår studie tyder på att ledarna överlag säger sig vara duktiga på att skapa förutsättningar 
som leder till motivation hos medarbetarna och ingen utmärker sig på ett speciellt vis 
utan de arbetar ganska likvärdigt. Det kanske inte är så underligt att det är på det här viset 
då vi uppfattar att hela IKEA präglas av en stark företagskultur där enighet bland ledarna 
anses vara viktigt. Att även fackordföranden har en liknande uppfattning som ledarna kan 
bero på att denne arbetat länge inom IKEA-världen och därför också blivit påverkad av 
kulturen. Detta ledde till att dennes utsagor inte lyfts fram i så stor utsträckning i 
resultatet.  
 
6.1.1 Ledarskap 
Vi får uppfattningen om att ledarna är medvetna om hur de själva beter sig och arbetar 
som ledare, med andra ord tror vi att de har en god självkännedom. Vi är övertygade om 
att en ledare måste vara medveten om detta för att kunna utföra ett bra ledarskap. Studien 
visar på att ledarna har en demokratisk ledarstil, där bland annat dialogen står i centrum 
och det verkar motiverande för medarbetarna. Ett annat sätt att främja medarbetarnas 
motivation som ledarna säger sig arbeta med är att skapa en trygg miljö och en god 
relation till medarbetarna. Vidare säger de sig lyssna mycket på sina medarbetare så att de 
känner sig delaktiga. Vi får känslan av att de försöker anpassa sitt ledarskap så att det 
leder till förutsättningar som gör att medarbetarna blir motiverade. Vissa nämner att de 
arbetar coachande men för oss känns det som att det idag är ett populärt begrepp som 
ibland används utan eftertanke om vad det innebär. Det är också intressant att alla ledarna 
anser att chef inte är ett skällsord trots att det till viss del anses vara det inom 
organisationen. Detta tycker vi är positivt och resultatet antyder att de har vidgat sina 
vyer och har ett bredare perspektiv på begreppet eftersom de menar att chefskapet behövs 
i vissa situationer.  
 
6.1.2 Kommunikation 
Enligt ledarna själva använder de sig främst av mail för att få ut kort och snabb 
information till sina medarbetare. Vi ser detta som ett bra sätt men då krävs det att man 
väljer ut det väsentligaste så att medarbetarna inte behöver lägga för mycket av sin 
arbetstid på att läsa mail. Ingen av dem nämner att de följer upp om medarbetarna läser 
mailen men det tror vi är viktigt för annars kan betydelsefull information utebli, vilket 
enligt Erikson kan leda till ryktesspridning och minskad motivation.129 För att 
kommunicera ut information som rör alla medarbetare på IKEA AB håller de större 
möten med all personal vilket vi ser som ett effektivt sätt för att nå många av sina 
medarbetare. Men det kan även vara negativt då vi tror grupptryck kan uppstå och 
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medarbetarna kanske håller med om saker som egentligen inte känns rätt eftersom det kan 
upplevas obekvämt att framföra sin åsikt i större grupper.  
 
Undersökningen visar tecken på att ledarna försöker skapa förutsättningar som leder till 
motivation hos sina medarbetare bland annat genom det dagliga samtalet där de försöker 
tydliggöra vad medarbetarnas arbete betyder för organisationen som helhet. De säger sig 
även arbeta med att ge positiv feedback till medarbetarna för att det anses av dem leda till 
motivation till att utvecklas. Så vitt vi bedömer är det dessutom viktigt att ge konstruktiv 
feedback så att medarbetarna kan bli ännu bättre på det de arbetar med. Då kan det bli 
tydligare vilka sidor som kan och behövs utvecklas. Samtidigt är det bra att ledarna anser 
sig fokusera på den positiva feedbacken, då vi tror att det är mest motiverande och får 
människor att växa.  
 
Genom att göra medarbetarna delaktiga i beslut leder det till stärkt motivation, enligt 
ledarna. Delaktigheten sägs bildas genom diskussion och dialog kring besluten. Vi finner 
att delaktighet är bidragande till motivation på ett positivt sätt då vi tror att man känner 
ett större ansvar för beslutet om man får vara delaktig i det och det är därför viktigt att 
ledarna fortsätter arbeta på detta sätt. Vi tror dock det är viktigt att huvudansvaret för 
besluten ligger på ledarna.  
 
Studien tycks visa på att utvecklingssamtalet är ett viktigt kommunikationsverktyg 
eftersom det är där de till största del tar reda på vad medarbetarna motiveras av. Vi anser 
att det är ett bra forum för att hitta en medarbetares motivationsfaktorer då samtalet har 
fokus på dennes utveckling. I utvecklingssamtalet kommer nog även de mer tystlåtnas 
uppfattningar fram. Att ledarna har en positiv inställning till utvecklingssamtal tror vi är 
viktigt för att det ska kännas meningsfullt för båda parter, då det trots allt är ledaren som 
ska ta initiativ till det. Enligt flera av ledarna använder de utvecklingssamtalet för att 
förmedla vilka krav och förväntningar som de har på medarbetarna och vi tror att det är 
nödvändigt att man är tydlig med detta för att undvika ovisshet som kan leda till minskad 
motivation.  
 
6.1.3 Kompetens 
Utifrån studien ser vi deras workshops som ett bra sätt att få fram medarbetarnas tankar 
eftersom det kanske inte så ofta finns tillfälle att prata om sådant i vardagen. Att de säger 
sig arbeta med bland annat detta visar på att de öppnar upp för nytänkande och vi tror att 
detta är inspirerande för medarbetarna såväl som för ledarna, eftersom de träffas under 
lite annorlunda former där kreativiteten får stå i centrum. Detta menar vi borde främja 
motivationen hos medarbetarna då deras påverkansmöjlighet blir konkret.  
 
Ledarnas uttalade positiva inställning till medarbetarnas utveckling, både inom den egna 
avdelningen och hela koncernen, tror vi är av vikt för att även medarbetarna ska ha en 
positiv attityd till lärande och utveckling. En förklaring till detta kan vara att ledarens 
inställning kan avspegla sig hos medarbetarna. Fler ledare på IKEA AB skulle dock 
kunna tänka på att ge sina medarbetare nya och utvecklande arbetsuppgifter för vi menar 
att det ökar lärandet och det borde verka mer motiverande för medarbetarna eftersom 
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arbetet då inte heller blir lika ensidigt. Å andra sidan tror vi att det finns medarbetare som 
inte motiveras av nya utmaningar och det bör de också ha i beaktning.  
 
Vi, liksom en av ledarna, tror att det är viktigt att medarbetarna får möjlighet att lära av 
varandra eftersom organisationen då inte blir lika beroende av en viss medarbetare. Idag 
byter många arbetsplatser i allt större utsträckning och därför tror vi att det blir extra 
viktigt att sprida ut kompetensen på flera medarbetare så organisationen inte blir lika 
sårbar.  
 
En av ledarna förklarar att det är betydelsefullt att medarbetarna är motiverade till att få 
kompetensutveckling och vi är inne på samma spår. Vi tror inte det räcker med att en 
medarbetare går en kurs för om han/hon inte har rätt inställning till det så kommer det 
aldrig till nytta för organisationen. Därför anser vi att IKEA:s personalidé som innefattar 
att medarbetarna har eget ansvar för sin kompetensutveckling är meningsfull, men det är 
ändå viktigt att ledarna är med och stöttar, något som ledarna i undersökningen säger sig 
göra. Då studien även visar på att det inte är speciellt många medarbetare som kommer 
med egna förslag till kompetensutveckling kanske ledningen och ledarna på ett ännu 
tydligare sätt måste framhäva hur viktigt det är.  
 
6.2 Förslag till fortsatt forskning  
I framtida studier finner vi att det hade varit intressant att återkomma till IKEA AB om 
ett par år och undersöka om resultatet av strategin har gett den positiva verkan på 
organisationen som de hade som mål. Det hade också varit intressant att ta reda på om 
ledarna fortfarande har samma inställning till strategin och om de fortfarande använder 
sig av samma ledarstil för att förmedla den vidare.  
 
En annan tänkvärd aspekt hade varit att undersöka medarbetarnas åsikter om ”IKEA AB 
in change” ur ledarskaps- kommunikations- och kompetenssynpunkt. För att undersöka 
hur de upplever att deras ledare arbetar med strategins områden. 
 
I ett större perspektiv hade det varit intressant att se på likheter och skillnader mellan en 
eller flera liknande organisationer som har genomgått en förändring av samma slag. 
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          Bilaga A 
Intervjuguide till ledarna 
 
Bakgrund: 
1. Vilken befattning har du? 
2. Beskriv vad dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av? 
3. Hur lång tid har du arbetat inom företaget? 
4. Hur länge har du haft din nuvarande tjänst? 
5. Vad är det som drivit dig till att nå den position du har idag?  
6. Hur många är du ledare för idag? 
7. Vilken är din allmänna uppfattning om ”IKEA AB in change”?  
 
Ledarskap: 
8. Hur ser du på begreppen chef respektive ledare? 
9. Beskriv din ledarstil 
10. Beskriv din relation till dina medarbetare? 
11. Vilket stöd och vilken hjälp ger du dina medarbetare i deras arbete? 
12. På vilket sätt arbetar du för att skapa en öppenhet till/bland dina medarbetare? 
13. Hur gör du för att få medarbetarna delaktiga i processen? 
14. Vad gör du för den enskilda medarbetaren om han/hon inte är motiverad till att vara 
med i processen? 
 
Kommunikation: 
15. Hur tar du reda på vad varje enskild medarbetare motiveras av? 
16. Vad gör du för att få dina medarbetare att förstå deras bidrag till helheten? 
17. Hur kommunicerar du ut information som kommer från en högre nivå i företaget till 
dina medarbetare? Vilka kanaler används? 
18. Beskriv hur du gör för att informationen ska bli tydlig och begriplig? 
19. Hur förmedlar du feedback till dina medarbetare och vad består den av? 
20. Hur gör du för att dina medarbetare ska bli delaktiga i de beslut du fattar? 
21. Hur förmedlar du de förväntningar och krav du har på dina medarbetare? 
22. På vilket sätt använder du medarbetarsamtalet för att motivera dina medarbetare? 
 
Kompetens: 
23. På vilket sätt anser du att kompetenstrappan kommer att skapa motivation för 
medarbetarna att utvecklas i arbetet? 
24. På vilket sätt främjas lärandet i vardagen och finns det något speciellt forum för det? 
25. Hur uppmuntrar du dina medarbetare att ta eget ansvar för sin kompetensutveckling? 
26. Om en medarbetare vill eller behöver kompetensutvecklas, hur ser processen ut? Ge 
gärna exempel. 
27. På vilket sätt tror du att kompetensen påverkar arbetsmotivationen? 
28. Hur arbetar du för att motivera medarbetare till fortsatt utveckling inom IKEA AB? 
29. På vilket sätt får dina medarbetare chans att påverka deras egen arbetssituation?  

  



          Bilaga B 
Intervjuguide till HR-managern  
 
Bakgrund: 
1. Beskriv vad dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av? 
2. Hur lång tid har du arbetat inom företaget? 
3. Hur länge har du haft din nuvarande tjänst? 
4. Vad är det som drivit dig till att nå den position du har idag?  
5. Hur många är du ledare för? 
 
”IKEA AB in change” 
6. Hur växte strategin ”IKEA AB in change” fram?  
7. Vilka utgångspunkter hade ni? 
8. Vilket syfte har strategin? 
9. Varför har ni valt att fokusera på de tre områdena ledarskap, kommunikation och 
kompetens? 
10. Beskriv vad som motiverade dig till att bli engagerad i processen? 
11. På vilket sätt tror du strategin påverkar medarbetarnas motivation? 
12. Hur har du sålt in strategin till ledare respektive medarbetare inom företaget? 
13. På vilket sätt kommer ni att följa upp arbetet med ”IKEA AB in change”? När?  
 
 

  



          Bilaga C 
Intervjuguide till fackordföranden  
 
1. Beskriv vad dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av. 
2. Hur länge har du haft din nuvarande tjänst? 
3. Hur länge har du arbetat med IKEA AB? 
4. Hur ofta är du på plats på IKEA AB? 
5. Hur mycket ser du av vardagen där? 
6. När blev ni involverade i arbetet kring strategin? 
7. På vilket sätt har ni varit involverade? 
8. Vilken är din uppfattning om strategin ”IKEA AB in change”? 
9. Vad är din uppfattning om hur kommunikationen kring strategin har fungerat, både till 
facket och till medarbetarna? 
10. Vilka reaktioner hos medarbetarna har du mött kring strategin? 
11. Har du märkt av någon attitydförändring bland medarbetarna kring strategin hittills 
under processen? Isåfall, hur? 
12. Beskriv hur du upplever att medarbetarna blir/har blivit motiverade och sporrade av 
strategiarbetet? 
 
 
 
 

  


