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Förord 

 
Först och främst vill vi säga att vi är otroligt glada över att ha fått skriva ett arbete 

som vi verkligen har brunnit för. Det har gjort resan under de två månaderna enklare. 

Tiden med skrivandet har till största delen tillbringats i Olympens, inte så väl upplysta 

lokaler med kesoburkar och kaffemuggar. Vi har många vi skulle vilja tacka och som 

på ett eller annat sätt hjälpt oss med denna studie. 

 

Första främst vill vi tacka alla respondenter på IKEA- Kalmar som ställt upp och tagit 

sig tid att delta i denna studie. Tack för all hjälp med att ordna lokaler till intervjuer 

och att ni satt ner och svarade på frågorna under er arbetstid i lugn och ro. Vi vill 

tacka Johanna Nelson som förmedlade kontakterna till respondenterna och även 

Thomas Carlzon som var den första på IKEA som fick ta del av vår idé och bidrog 

med citat och vidare kontakter.  

 

Vi vill tacka många på programmet Coaching och Sport Management. Vårt första tack 

vill vi rikta till Carl- Axel Hageskog som gav oss den första kontakten med IKEA, 

och som bidrog med vetenskapliga artiklar som passat ämnesvalet och som följt 

processen under de här veckorna. Tack till Camilla Strömberg som offrade sin tid för 

att hjälpa oss med vår intervjuguide och genomförandet med vår pilotintervju. Vi vill 

även tacka Tobias Stark och Marie Hedberg som gett oss återkommande feedback 

under skrivandeprocessen. 

 

Sist men inte minst vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Magnus Forslund som 

hela tiden guidat oss åt rätt håll. Även om det ibland gjort att vi varit tvungna att ta två 

eller till och med tre steg tillbaka så har det lett till en mer genomarbetad studie, som 

vi idag är stolta att kunna presentera.  

 

Simon Bogefors och Hampus Haettman 

Linnéuniversitetets universitetsbibliotek i Växjö 

2013-04-09 
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Abstract 
 

Vilka föreställningar har tio avdelningschefer på IKEA-Kalmar om 

idrottsledarbakgrund? Genom tio kvalitativa intervjuer med chefer på IKEA har vi 

undersökt deras föreställningar om idrottsledarskap och deras eget ledarskap.  

 

Resultatet av studien visar att en meriterad idrottsledare skulle passa väl in i IKEAs 

organisation, och att dessa ledare skulle kunna tillföra mycket inom företaget. 

Respondenternas föreställningar om det allmänna idrottsledarskapet visade att skapa 

lagsammanhållning, vara målinriktad, ha ett coachande ledarskap och kunna hantera 

olika personligheter och individer bör vara styrkor hos en idrottsledare. Vissa menade 

att de hade överfört sitt ledarskap från idrotten medan andra menade att man inte 

gjort- eller reflekterat över det. Alla respondenter menade också att deras eget 

ledarskap har formats av flera faktorer som exempelvis IKEAs värderingar, IKEAs 

föreskrivna ledarskap, egna värderingar samt tidigare erfarenheter. 

 

Nyckelord: ledarskap, idrottsledarskap, coach, coaching, IKEA, föreställning.    
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1. Introduktion 
 

I detta avsnitt inleder författarna med att introducera förutsättningarna för denna 

studie. Avsnittet består av en inledning som sedermera leder fram till syftet och 

frågeställningar för studien. 

 

1.1 Inledning 
 

 

I ledarskapstidningen Ledarna (2011) nämns det nya chefskapet, som idag handlar 

om mer än att bara presentera positiva resultat. En chef ska numera även vara 

coachande i sitt ledarskap. Med coachande ledarskap menar man i artikeln att du som 

chef utvecklar dig själv, medarbetare och hela organisationen. Genom att göra det, 

lotsar du de anställda och uppmuntrar dem till att hitta sina egna lösningar på 

problemen. Det gör att de anställda lättare uppfattar sin egen potential, vilket skapar 

en större innovationsförmåga som i längden leder till bättre prestation (Ledarna, 

2011). I artikeln visar man att det coachande ledarskapet idag används på fler platser 

än inom idrotten. Men om det coachande ledarskapet härstammar från idrottens värld 

bör väl en idrottsledare fungera väl in som en ledare inom näringslivet? För att 

undersöka detta påstående närmare har vi tagit del av intervjuer med tidigare 

idrottsprofiler som nu är framstående ledare inom näringslivet. I en artikel gjord av 

Riksidrottsförbundet (2012) menar man att en idrottsledarbakgrund ger mycket gratis, 

att man skolas in en förståelse för hur man motiverar och vägleder människor. I 

artikeln har den tidigare elitspelaren i ishockey, Jonas Bergqvist, tillsammans med 

Folkpartiets Hans Backman och forskaren Lena Forsberg intervjuats om betydelsen 

av att ha en idrottsledarbakgrund med sig in i yrkeslivet. Bergqvist menar att 

idrottsledare måste inse att det de lär sig inom idrotten kan appliceras lika väl inom 

företagsvärlden som idrottsvärlden. Idrottsledarskap är en form av utbildning som bör 

finnas med i ett cv. Hans Backman pekar på likheterna mellan ett lag i en förening 
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och en grupp i arbetslivet. Båda grupperna involverar människor, människor som ska 

utföra en prestation och det gäller att få ut max av dessa individer. Lena Forsberg 

pratar om ett mod som idrottsledare har, vilket innebär att de tar sig an uppgifter och 

arbeten som de kanske inte alltid har kompetens eller erfarenhet av, Forsberg menar 

vidare att de är skolade på ett sätt där handling ger färdighet (RF, 2012). Bergqvist, 

Backman och Forsberg menar alltså i sina uttalanden att idrottsledaregenskaper ska 

kunna appliceras även utanför idrottens ramar och att det är en mycket värdefull merit 

att ha i bagaget. Det finns fler exempel på tidigare, framgångsrika idrottare och 

idrottsledare som lyckats använda sina erfarenheter från idrotten och applicerat dem i 

företagsvärlden. Bengt Baron, olympisk guldmedaljör och företagsledare talar om vad 

idrotten kan tillföra i näringslivet. ”Idrotten har många egenskaper som går att 

översätta inom näringslivet, som rak kommunikation, tydlig feedback och en ständig 

strävan till förbättring” (Idrottens Affärer, 2012).  

 

Vi valde att kontakta Thomas Carlzon på IKEA för att ta reda på vad de anser om 

idrottsledarskap inom just deras organisation.  

 

Vi har hela tiden förebilden att vi arbetar i ett team/lag och att vårt honnörsord 

är ”tillsammans”. Idrotten är en förebild. Chefen är en lagledare som skall se 

till man lär sig i sitt dagliga arbete och att man får utvecklas till att bli en 

bättre medarbetare. Jag är övertygad om att duktiga ledare inom idrottsvärlden 

kan göra stordåd inom näringslivet (Thomas Carlzon, Managing Director 

IKEA Sweden). 

 

Det dessa källor påstår är att idrottsledarskapet är överförbart till näringslivet. Men är 

det så enkelt att ett ledarskap kan föras över från ett sammanhang till ett annat? Hur 

ser det ut i praktiken? Vad är chefernas föreställningar? Är det lättare sagt än gjort? 

Det är frågor som vi hoppas att denna uppsats kan vara med om att besvara. 

1.2 Syfte 	  
 

Syftet med denna studie är att undersöka IKEAs chefers föreställningar om 

idrottsledarskapets betydelse inom näringslivet.  
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1.3	  Frågeställning	  
 

• Vilka föreställningar har chefer om idrottsledarskap? 

 

• Vilka föreställningar har chefer om vad idrottsledarskapet kan bidra med, eller 

inte bidra med inom näringslivet? 
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2. Tidigare forskning 
 

Forskningen kring ledarskap och hur en ledare ska vara är ett väl utforskat område. 

Vi kommer här presentera en del av den forskningen som vi finner intressant kring 

ledarskap. I detta kapitel kommer vi inledningsvis presentera hur svårdefinierat ordet 

ledarskap är, och hur många olika former ledarskapet kan ta sig. Därefter kommer vi 

ta med er på en historisk vandring kring hur ledarskapsforskningen har sett ut. Vi 

kommer förklara hur idrottsledarskapsforskningen samt den allmänna 

ledarskapsforskningen ser ut idag.  

 

Företagsekonomen Magnus Forslund skriver i Organisering och ledning skriver om 

ledarskap inom näringslivet, menar att ledarskap är det mest mytomspunna, 

spännande, populära, missförstådda förvirrande och magiska begreppet av dem alla 

(Forslund, 2010, s.258). Forslund (2010) menar att alla har någon form av erfarenhet 

kring ledarskap, från våra föräldrar, idrottsföreningar och skolor. Definitionerna kring 

vad ledarskapet innebär är många och Forslund (2010) hänvisar till Bass och Stodgill 

(1990) som förklarar begreppet på följande sätt. ”Ledarskapet är en process där en 

person utövar avsiktlig påverkan på andra människor i syfte att uppnå ett mål”. Att 

vara ledare innebär inte per definition att man är chef. En ledare kan vara någon på 

arbetsplatsen eller planen som tar ansvar för att en uppgift blir gjord och pushar sin 

medarbetare att klara uppgiften. Personer som inte har en chefsposition men har en 

ledarroll kallas för informella ledare (Forslund, 2010, s.260). Men oftast är den 

informelle ledaren, en person som har en något högre befattning än de andra anställda. 

Oavsett om man är ledare i ett idrottslag eller i ett företag så innebär ledarskapet att 

man ska leda organisationen mot förnyelse och förbättring. En ledare som nöjer sig 

med hur organisationen ser ut idag kommer inte vara en bra ledare i det långa loppet. 

Forslund (2010) stärker denna tanke då han menar att en ledare ska skapa visioner om 

vad framtiden har att erbjuda för att skapa intresse och engagemang (Forslund, 2010, 

s. 260). Det Forslund tar upp, visar att en chef ska kunna bygga en grupp och skapa 

informella ledare för att få fler personer att engagera sig i de mål som ska uppfyllas. 
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Detta är bara en del i det som kallas det coachande ledarskapet. Forslund (2010) 

menar att ledarens uppgift är att påverka och stödja andra. Är detta en förändring av 

synen på ledarskapet? Har ledarskapet gått från en person som bestämmer hur saker 

ska göras, till en person som berättar hur saker kan göras? 

Skillnaden mellan de två påståendena är att genom att berätta hur saker kan göras, kan 

ledaren skapa en möjlighet för medarbetarna att själva tänka kreativt och finna en 

egen väg. Om en ledare säger hur saker ska göras är chansen liten att medarbetarna 

själva tänker kreativt. 

 

Under mitten av 1900- talet kom det teorier kring viktiga egenskaper som forskare 

ansåg att en stark ledare bör ha. En av forskarna som arbetat fram egenskapsteorierna 

var Katz (1955). Katz (1955, s. 34-36) menar att en ledares främsta uppgifter inom en 

organisation är att ge direktiv till andra personer för vilka uppgifter som ska göras och 

klargöra vilka mål som uppfylls vid genomförandet av aktiviteterna. Enligt Katz 

(1955) finns det tre viktiga egenskaper som en ledare bör ha. Tekniska, mänskliga och 

konceptuella (Katz, 1955). 

 

Tekniska egenskaper: ledaren bör ha god kunskap om metoden, genomförandet, 

genomförandetiden och tillvägagångssättet som krävs för att producera en vara eller 

tillhandahålla en tjänst (Katz, 1955). Här menar Katz att ledaren måste förstå hur det 

går till på ”golvet” på arbetsplatsen. Ledaren måste ha specifika och analytiska 

kunskaper på området, ledaren måste förstå vilka ”verktyg” som medarbetarna 

behöver för att klara av arbetsuppgiften. 

 

Humana egenskaper: enligt Katz (1955) handlar de tekniska egenskaperna om 

kunskapen över hur man arbetar med människor. De humana egenskaperna handlar 

om att få personerna att arbeta tillsammans för att klara av uppgiften. En person med 

goda utvecklade humana egenskaper har en medvetenhet om sin egen attityd, 

antaganden och tankar om andra personer. Denna person är medveten om att alla 

människor är olika och har lärt sig att man behöver kommunicera budskap på olika 

sätt till olika människor. Ledaren bör skapa en omgivning på arbetsplatsen där de 

anställda känner sig säkra och kan uttrycka hur de känner utan att behöva vara rädda 
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för konsekvenserna. Ledaren skapar en sådan miljö genom att uppmuntra de anställda 

att ta eget ansvar, involvera dem i arbetet som påverkar individen. För att ledaren ska 

kunna implementera de humana egenskaperna måste detta sätt att leda vara en 

naturlig del av vardagen och måste ske på en ”dag- för- dag” basis.  

 

Konceptuella egenskaperna: med konceptuella egenskaper menas ”konsten som 

lägger all vikt vid idén”. Här måste ledaren se den stora bilden, både de tekniska och 

humana egenskaperna är viktiga. Hela produktionskedjan påverkas av varandra. Alla 

delar måste fungera, både i den maskinella produktionen och interaktionen mellan de 

anställda. Allt ifrån väder, politiska beslut, till att anställda är sjuka kan påverka 

företagets produktion. De konceptuella egenskaperna hos en ledare gör att hon kan 

agera, oavsett vad som sker. Om en person är sjuk kanske ledaren själv ersätter den 

sjuke för att produktionen inte ska avstanna. 

 

På senare år har Katz egenskapsteorier fått medhåll av Yukl (2010) som vidare- 

utvecklat och fördjupat sig i egenskapsteorierna. Katz (1955) tekniska, humana och 

konceptuella egenskaper utvecklades av Yukl (2010) till tekniska, kognitiva och 

sociala egenskaper. Yukls (2010) tre egenskaper fokuserar mer på vilka sociala 

egenskaper en ledare bör ha. De kognitiva färdigheterna handlar om att kunna hantera 

komplexa relationer för att finna kreativa lösningar och de sociala egenskaperna 

innebär att ledaren kan bygga långsiktiga relationer.  

 

Det finns även en hel del kritik mot egenskapsteorierna. Bennis och Nanus (2005) 

anser att alla människor har kunskapen och potentialen att kunna leda. Beroende på 

vilken situation du befinner dig i, menar Bennis och Nanus (2005) att olika personer 

är mer eller mindre lämpade att leda. Att ledaregenskaper skulle vara medfödda är 

också något de ställer sig kritiska mot. Bennis och Nanus (2005) anser att det går att 

lära sig ledarskap, då alla människor har förmågan att ta till sig kunskap. Bennis och 

Nanus (2005) hänvisar till Stephen (2007), som menar att vissa egenskaper passar en 

ledare oberoende på organisationen hon leder, men vid olika situationer och beroende 

på bransch så krävs andra specifika egenskaper hos en ledare. När det kommer till 

egenskapsteorierna är det enligt vår mening svårt att finna vad som är rätt och fel. 
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Varje ledare har vissa egenskaper som gör dem till bra ledare, men troligtvis har de 

egenskaperna formats under ledarens livstid och man har tagit lärdom av händelser 

och andra personer under resans gång. Egenskapsteorierna går, enligt oss, inte heller 

in på djupet av egenskaper hos en ledare. Man menar att en ledare bör ha sakkunskap 

i ämnet, att ledaren ska ha sociala färdigheter. Men vad innebär sociala färdigheter? 

Att ledaren pratar med sin medarbetare, eller att man kan bygga en relation mellan 

medarbetarna? Detta är något som inte framkommer i egenskapsteorierna. 

Egenskapsteorierna innebär att en organisation behöver hitta en person med en viss 

typ av egenskaper, snarare än en person som kan bygga organisationen. Innebär 

egenskapsteorierna att det är ledaren som ska prestera resultat eller ska en ledare 

bygga organisationen för att åstadkomma resultat? Är egenskapsteorin en teori som 

syftar till ett effektivt ledarskap?  

 

Peter G. Northouse som i över 30 år har forskat kring ledarskap och kommunikation 

menar i Leadership – Theory and practise (2004, s.1-2) att efterfrågan efter effektivt 

ledarskap blir högre och högre inom företagsvärlden. Northouse (2004, s. 1-2) menar 

att ledarskap och hur man leder andra människor har blivit så betydande inom 

näringslivet att akademiska utbildningar har startats enbart inom detta område. Från 

ett ledarskap som tidigare varit resultatinriktat, handlar ledarskapet idag mer om att 

coacha, stödja och vägleda. Omkullkastar Northouses (2004) förklaring av 

ledarskapet Katz (1955) teorier att ledarens egenskaper är det viktiga? Då Katz (1955) 

menar att ledaren behöver ha egenskaper för alla områden i yrket, menar Northouse 

(2004) snarare att ledaren kan bygga gruppen och ge dem de verktyg de behöver för 

att klara uppgiften. Enligt Katz (1955) ska ledaren ha sakkunskap kring ämnet, vara 

en social chef och se den stora bilden i organisationen. Enligt Northouse (2004) 

förlitar sig ledaren på sina medarbetare och hjälper dem istället i det dagliga arbetet.  

 

Northouse (2004) tog upp att en ledare ska vara coachande i sitt ledarskap. Men vad 

innebär egentligen coachande ledarskap? När man slår upp ordet coach i Svenska 

Akademins Ordlista står det följande: Coach- är en idrottstränare, lagledare. 

Betydelsen av att coacha är följande enligt Svenska Akademins Ordlista: Coacha- ett 

lag eller medarbetare. Per-Göran Fahlström som är en av få i Sverige som doktorerat 
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på coaching inom idrott menar att begreppet coach kom till Sverige via 

Nordamerikanska ishockey- och basket- tränare på 1960- talet (Fahlström, 2004, 

s.91). Ordet har sedan dess blivit en naturlig del i det svenska språket och dess 

användningsområden har sträckt sig utanför idrottens värld. Att coacha används 

fortfarande inom idrotten men används lika flitigt hos ledare inom företag. Men 

innebär begreppet samma sak i de olika områdena? Coaching som begrepp har blivit 

så vida använt att dess innebörd numera varierar beroende på vilket område du verkar 

i. Till exempel har Berg (2007) skrivit en hel bok om begreppet coaching utan att 

härleda det till idrottens värld. Ur ett idrottsperspektiv handlar coaching enligt 

Fahlström (2004) om all vägledning och rådgivning som syftar till att optimera 

prestationen i tränings- och tävlingssammanhang, men också den specifika 

assistansen för att uppnå optimal samverkan mellan yttre och inre förhållanden i 

tävlingssammanhang (Fahlström, 2004, s. 91- 92). Att coacha sitt lag eller 

medarbetare har alltså ett specifikt syfte och det är att få laget eller medarbetarna att 

nå ett specifikt mål. Bruzelius och Skärvard (2011) menar också att det coachande 

ledarskapet som har sin grund från idrottens värld, idag har blivit mer och mer 

grundläggande inom näringslivet. Inom näringslivet benämns oftast detta ledarskap 

som stödjande ledarskap. Inom idrotten så är coachens uppgift att stödja, vägleda, 

motivera och träna de aktiva. Vidare menar Bruzelius och Skärvard (2011) att 

coachen måste ha en stor förståelse för sina aktiva och de måste ha förmågan att hålla 

dem självständiga och ha engagemang för att klara uppgiften. Genom det coachande 

ledarskapet ska coachen få atleterna och medarbetarna att förstå vad de ska göra och 

hur de ska göra det. Ledaren måste även vara uppmärksam på saker som sker i dess 

omgivning, som t.ex. den egna organisationen. Ledare bör ha en god förmåga att 

kommunicera och ha förståelse för varje enskild individ (Bruzelius och Skärvard, 

2011, s. 381). Fördelar som kommer ur det coachande ledarskapet är enligt Bruzelius 

och Skärvard (2011) högre nivå hos de aktiva och medarbetarna då det bästa hos varje 

individ lyfts fram. Det ökar även självförtroendet då de vet vad de gör och ska göra, 

vilket leder till en ökad kreativitet och flexibilitet hos de aktiva (Bruzelius och 

Skärvard, 2011, s.381). Är inte detta färdigheter som bör vara attraktivt hos en ledare 

även i näringslivet? Hargrove (2000, s. 4-18) som forskat kring ledarskap inom 

näringslivet menar att en coach ska kunna vägleda gruppen till ett positivt resultat och 
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undanröja hinder som kan uppstå, som t.ex. förändringar, komplexitet och konkurrens 

på marknaden. Coaching är allt det en ledare gör för att utveckla sitt strategiska 

tänkande som kan vara till företagets fördel. Vidare menar Hargrove (2000) att 

ledarskap handlar om att få ut en maximal prestation av individen och gruppen inom 

företaget. Hargroves (2000) beskrivning av det coachande ledarskapet i näringslivet 

skiljer sig mycket lite från det coachande ledarskapet inom idrotten som Fahlström 

(2004), Bruzelius och Skärvard (2011) beskriver. 

 

 

2.1 Idrottledarskap 
 

När röster höjs för att idrottsledare skulle passa bra som ledare inom näringslivet, vad 

är det då man tror att en idrottsledare kan bidra med? Vill näringslivet ha en 

idrottsledare som står vid sidlinjen och skriker, eller vill man ha den lugna ledaren 

som låter gruppen sköta sig själv och som går in och korrigerar när han anser att det 

behövs? Vi såg i föregående stycke att det coachande ledarskapet hade ungefär 

samma innebörd inom näringslivet och idrotten. Frågan är däremot hur lätt eller svårt 

det är att överföra idrottsledarskapet till näringslivet? För att undersöka detta närmare 

så har vi tagit hjälp av diverse idrottsliga källor i form av idrottsdokument och kända 

idrottsledare. ICCE (2012)(International Council for Coaching Excellence) har tagit 

fram ett dokument för att klargöra vad en idrottsledare har för arbetsuppgifter. Kan de 

här arbetsuppgifterna även översättas till näringslivets sätt att tänka? De punkter som 

ICCE (2012) anser att en idrottsledare ska arbeta med är: 

 

• Sätta upp vision och strategi 

Ledaren skapar en vision och en strategi baserat på gruppens behov och var 

de befinner sig i utvecklingen.  

• Skapa och forma omgivningen 

Som ledare har man ansvar för gruppen och dess utveckling under en viss 

period då det gäller att skapa en trygg och produktiv omgivning. 

• Bygga relationer 
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Ledaren bygger positiva och effektiva relationer med atleter och andra inom 

organisationen. Detta kan innefatta föreningen, skolan och olika myndigheter. 

Ledaren är ansvarig för att delta i, och påverka det organisatoriska 

sammanhanget. 

• Iscensätta träningar och tävlingar 

Ledaren organiserar passande och utmanande tränings- och tävlingsmål, 

detta för att ständigt utveckla och förbättra. 

• Läsa och reagera på vad som sker 

Ledaren observerar och svarar på händelser korrekt, oavsett om det sker på 

eller utanför planen. 

• Lära och reflektera 

Ledaren utvärderar programmet både som en helhet och efter enskilda 

träningar och tävlingar. Detta är en process som är ständigt fortlöpande och 

central för utvecklingen av både aktiva och ledare. 

 

Är detta punkter som en chef inom näringslivet kan identifiera sig med i sitt 

ledarskap? Är det punkter som går att överföra till näringslivet? 

 

En del som kan anses som viktig inom ledarskapet oavsett organisation eller bransch 

är att få medarbetare att samarbeta och sträva mot samma mål. Ledarens uppgift är att 

prestera positiva resultat, oavsett om man ägnar sig åt tävlingsidrott eller är ledare 

inom näringslivet. Det är utifrån resultatet en ledare bedöms, kanske inte av sina 

medarbetare, men av ledningen, styrelsen eller andra personer utanför gruppen. En 

ledare ska sätta upp mål och visioner för att få gruppen att sträva åt samma håll och 

skapa motivation. För att gruppen ska arbeta mot vissa mål och visioner är det en 

fördel om ledaren skapar en fungerande grupp. Alla i gruppen ska inte nödvändigtvis 

gilla varandra, men man ska ha respekt och en förståelse för hur andra människor 

fungerar. För att ledaren ska kunna göra det, är det viktigt att ledaren själv känner till 

sin omgivning och kan läsa och reagera på vad som sker, eller håller på att ske och då 

kan gå in och korrigera. Detta är inte per definition ett facit, att lyckas du genomföra 

detta så får du ett positivt resultat. Men det visar på likheterna som kan finnas när man 

leder en grupp oavsett organisation eller bransch.  
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2.1.1	  Empirisk	  litteratur	  
 

Även om nedanstående text inte per definition kan anses som forskning, utan snarare 

som observationer och uppfattningar, så anser vi det vara vitalt för studien att visa hur 

idrottsledare själva ser på ledarskap. Detta för att få en mer objektiv syn över 

ledarskapet inom idrotten. En som har försökt dra paralleller mellan ledarskap inom 

idrott och näringsliv är Sveriges förbundskapten i fotboll, tidigare coach för U.S.A.s 

OS- guldlag, Pia Sundhage. Sundhage har tillsammans med Elisabeth Solin (2010) 

skrivit en bok om ledarskap och hur det är applicerbart på olika organisationer. När 

det kommer till ledarskapets olika roller menar Solin, Sundhage (2010, s. 51-53) att 

en organisation behöver olika egenskaper för att utvecklas. Svårigheten som Solin, 

Sundhage (2010) ser när man formar en grupp är att man väljer ut personer som är 

lika en själv och som man själv känner samhörighet med. Problematiken när man 

anställer likasinnade är enligt Solin, Sundhage (2010), att saker som borde belysas 

inte tas upp då alla personerna ser samma sak, kort- och långsiktigt. Slutsatsen man 

kan dra av denna förklaring är att om en grupp ska utvecklas, behövs personer som 

ser saker med olika glasögon. När man rekryterar personer med olika kompetenser 

kommer nästa utmaning, att skapa en miljö där alla trivs och en gruppdynamik. Solin, 

Sundhage (2010) menar att om vi kan skapa ett klimat där vi ser varandras styrkor och 

tydliggör dem för personerna, så kan vi dra nytta av dem. Genom att lyfta fram andra 

personer, ge ärligt beröm och visa uppskattning menar Solin, Sundhage (2010) att 

gruppen utvecklas och kan nå oanade höjder. Detta är inget unikt för idrotten, utan 

används redan inom näringslivet. Däremot visar det att man som idrottsledare kan ha 

dragit lärdom av detta sedan tidigare och har lättare att använda det i sitt ledarskap 

inom näringslivet.  

 

En viktig del i ledarskapet är enligt Solin, Sundhage (2010, s. 41-53) det 

situationsanpassade ledarskapet. Som ledare bör du kunna reagera olika beroende på 

situation och person. Solin, Sundhage (2010) menar att då alla personer är olika, så 

bör ledaren känna till de olika personligheterna, vilket leder till att man lättare kan 

värdera situationen och hur man ska föra samtalet med personen för att nå fram med 
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sitt budskap. Chelladurais multidimensionella ledarskapsteori som presenteras senare 

under detta kapitel (2010) (se s. 21-22) styrker Solin, Sundhage (2010) tankar om 

vikten att som ledare kunna hantera det situationsanpassade ledarskapet. Eftersom alla 

personer har olika krav och tankar om hur en ledare bör agera så bör ledaren kunna 

anpassa sig till olika situationer. Dels kunna uppfylla de krav och arbetsbeskrivningar 

som ledningen ger ledaren och dels kunna överföra kraven till motiverande faktorer 

för atleter och medarbetare, så man uppfyller deras önskade beteende. 

 

En annan bok som försökt visa på likheter mellan ledarskap inom idrott och näringsliv 

handlar om fotbollstränaren Sven- Göran Eriksson. I boken Svennis- Ledarskap för 

mästerskap (2002) har Birkinshaw och Crainer försökt klargöra vad det är som gjort 

Sven- Göran Eriksson till en framgångsrik coach. Enligt Birkinshaw och Crainer 

(2002, s. 73-85) är en av Erikssons framgångsfaktorer att han skapar en relation till 

varje individ i ett lag. Birkinshaw och Crainer (2002) skriver att Eriksson sällan ägnar 

sig åt brandtal inför matcher, istället fokuserar han på att hålla korta, men 

motiverande samtal öga- mot- öga med varje individ, där han coachar och uppmuntrar 

individens speciella egenskaper. Styrkan ligger enligt Birkinshaw och Crainer (2002) 

i att han genomför samma procedur med alla individer, oavsett om du startar matchen 

eller sitter på bänken. Detta sätt att leda, skapar enligt Birkinshaw och Crainer (2002) 

en miljö där alla i laget känner sig delaktiga och vet sin uppgift. Birkinshaw och 

Crainer (2002, s. 75-78) drar parallellen med Erikssons ledarskap till näringslivet, där 

de hävdar att chefer inte ägnar sig åt den här typen av individuellt coachande 

ledarskap. Detta antagande får enligt oss ses som en generalisering då man drar alla 

ledare inom näringslivet över en kam.  

 

Becker (2009) har genomfört en kvalitativ studie tillsammans med 18 elitatleter från 

varierande idrotter, gällande deras uppfattning om vad som gör deras coacher till bra 

ledare. I Beckers (2009) studie beskrivs coacherna som mycket duktiga på att skapa 

en trygg och säker miljö för atleterna, och de förklarar stämningen i laget som en 

familjär omgivning där atleterna inte behöver känna någon osäkerhet inför att vara sig 

själva. Atleterna beskriver kommunikation som en viktig del av coachens ledarskap, 

detta för att kunna skapa en god relation till utövarna och bygga förtroende. De flesta 
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atleterna menade att coachens dörr alltid stod öppen, oavsett om det gällde det 

idrottsliga eller personella. De beskriver även coachens förmåga att kunna 

kommunicera med samtliga, oavsett vilken roll och betydelse du har i laget. Enligt oss 

visar detta, tillsammans med Sundhage och Erikssons ledarskap på möjliga fördelar 

med att ha en idrottsledarbakgrund. Inom både idrott och näringsliv är det primära 

syftet att prestera positiva resultat och det är oftast det man bedöms efter. Bakom det 

positiva resultatet måste det även finnas en stark organisation. Att arbeta efter mål och 

visioner, skapa en positiv miljö och lära medarbetarna/atleterna hur de ska agera i 

situationer som uppstår, kan skapa möjligheter för dem att uppnå positiva resultat. 

 

Solin, Sundhage (2010) och även Birkinshaw, Crainer (2002) menar att en ledare 

måste vara flexibel och att denne även måste kunna anpassa sig till olika situationer, 

snarare än att använda sig av medfödda egenskaper. Vi kommer därför att presentera 

några av de ledarskapsstilar som vi anser relevanta för denna studie. Vi anser även att 

dessa stilar ligger tämligen nära ordet coaching. Ledarskapsstilarna har i motsats till 

Katz (1955) egenskapsteorier, fokus på hur ledaren är som person, snarare än vilka 

egenskaper som ledaren har. Ledarskapsstilarna har alla en gemensam nämnare, de 

handlar om hur man coachar och vägleder sin personal. Stilar som innebär att ledaren 

anpassar sin ledarstil efter situationer och gruppens mognad. Ledarstilar som innebär 

att ledaren hjälper och stöttar sina aktiva och medarbetare att nå målen, istället för att 

berätta hur dem ska göra. Det innebär också att medarbetarna eller de aktiva själva får 

definiera målen som ska uppfyllas (Fahlström, 2004, s.83).  

 

2.2.1 Path- goal teorin 
 

Denna teori visar hur ledaren inom en organisation går från att leda till att underlätta 

för sina medarbetare att nå uppsatta mål. I boken Organisering och ledning förklarar 

Forslund (2010) teorin som är uppbyggd kring fyra uppgifter som en ledare ska följa. 

Ledarskapsstilen innebär att man är uppmärksam på beteende inom organisation. 

Detta gör att denna teori är intressant oavsett organisation eller bransch.    
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• Klargörande av målet och vägen dit: Ledaren klargör för individen vad som är 

målet med hjälp av rutiner, policys och vägledning. Detta för att individen 

tydligt ska förstå hur målet ska nås på bästa sätt. Ledaren undanröjer även 

hinder som kan finnas på vägen, för att man ska nå målet på bästa mjöliga sätt. 

• Stödjande aktiviteter: Ledaren visar intresse och bryr sig om sina medarbetare, 

för att skapa en positiv miljö för de inblandade. Genom att visa respekt och 

vara uppmuntrande kan denna nivå lättare uppnås. 

• Deltagande ledarskap: Ledaren uppmuntrar medarbetarna att delta i 

beslutsfattande och fatta egna beslut. Ledaren gör det genom att fråga efter 

medarbetarens åsikter och synpunkter som berör deras arbetsuppgift. 

• Prestationsinriktning: Genom att sätta utmanande mål för medarbetarna kan 

ledaren uppmuntra dem till att göra topprestationer. Genom att ledaren visar 

förtroende för medarbetarna ökar möjligheten för dem att prestera på hög nivå. 

 

Frågan vi ställer oss är om denna teori används inom idrottsledarskapet, arbetar en 

idrottsledare stödjande med målsättningar och vägen dit? Ska en framgångsrik 

idrottsledare ha målet och vägen dit klar för sig? Fahlström (2004) menar att Path- 

goal teorin har använts mycket inom ämnet ledarskap, där ledaren stöttar den aktive 

att uppnå sina egna mål. Det har även förändrat synen på ledaren, då man anser att 

ledaren bör bete sig olika beroende på vilken situation den befinner sig i. Enligt 

Fahlström (2004) har även Path- goal teorin banat väg för senare forskning på 

området, bland annat Chelladurais multidimensionella modell.  

 

2.2.2	  Situationsanpassat	  ledarskap	  
	  

Precis som Path- goal teorin innebär det situationsanpassade ledarskapet att en ledare 

är uppmärksam och lyhörd på sin omgivning, men ledaren bör också ha förståelse och 

kunskap om sin grupps mognad. Hersey och Blanchards situationsmodell (1993) 

beskriver ledarens roll som uppgiftsorienterad och relationsorienterad. Modellen 

syftar till att visa att en ledare kontinuerligt måste anpassa sig till situationen för att 

leda gruppen på bästa sätt. Ledaren analyserar den aktuella gruppen och behoven 

inom den, för att sedan använda den ledarstil som anses mest lämplig för situationen. 
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När gruppen är ny och behöver utföra en uppgift så måste ledaren bli Instruerande i 

sitt ledarskap för att visa hur arbetet ska gå tillväga. När gruppen lär sig mer och blir 

mer kunnig så släpper ledaren lite mer på tyglarna och blir mer coachande i 

ledarskapet. Den instruerande delen är dock fortfarande en viktig beståndsdel i denna 

situation. I takt med att gruppen utvecklas och lär sig ännu mer tar ledaren en mer 

stödjande roll för att behålla eller öka motivationen hos gruppen.  När gruppen 

slutligen är kunnig nog för att klara uppgiften utan stöd tar ledaren den delegerande 

rollen. De anställdas mognad ska även tas med i beräkningen när man tittar på denna 

modell. I det första stadiet har de anställda låg kompetens och lågt engagemang. I det 

andra stadiet har de någorlunda kompetens och högt engagemang. I det tredje stadiet 

har de anställda skapat sig en hög kompetens samtidigt som de blir mer osäkra. När 

medarbetarna når det sista stadiet har de hög kompetens och högt engagemang.  

 

Utmaningen som ledaren ställs inför vid denna modell är att känna sin grupp så pass 

väl att hon kan identifiera i vilket läge som gruppen och individen befinner sig i vid 

en given tidpunkt. Individernas behov inom gruppen kan även skilja sig från varandra, 

vissa individer kan behöva ett mer styrande ledarskap medan andra inte behöver det i 

samma utsträckning. Det gäller följaktligen för ledaren att kunna bedöma för vilka 

individer hon ska anpassa sitt ledarskap för. 
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Figur 2, Hersey & Blachard, situationsanpassat ledarskap.( http://blogg.sigma.se/en/Leadership-and-

Change/Robert-Sickeldal/Dates/2012/2/Att-anpassa/) (bearbetad) 

 

2.2.3	  Transformativt	  ledarskap	  
 

Ytterligare en ledarskapsstil är transformativt ledarskap. Det transformativa 

ledarskapet är en process där individer utvecklas och omformas. Det handlar bland 

annat om känslor, värderingar, etik och att kunna bedöma medarbetarnas motiv för att 

lyckas tillgodose deras behov. Processen innefattar ofta ett karismatiskt ledarskap där 

det är centralt att ledaren kan influera och motivera medarbetare. (Yukl, 2010) 

 

Om medarbetaren känner en stor tilltro till ledaren så ökar också engagemanget för 

arbetet. Ledarens uppgift blir således att skapa en trovärdig och ärlig relation med 

medarbetaren, uppmuntra till eget tänkande och tydliggöra vad som är 

organisationens bästa, detta för att göra medarbetaren till sin egen ledare. Om 

medarbetarna samtidigt känner sig delaktiga i arbetet så blir de lika engagerade som 

ledaren själv. Medarbetarna kommer till slut att identifiera sig med gruppen och 

känna en stark tillhörighet, något som de vill behålla. Detta leder till att medarbetaren 

offrar sitt egenintresse för arbetsgruppens mål och i slutändan kommer medarbetarens 
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personliga mål att överensstämma med organisationens. Det transformativa 

ledarskapet syftar följaktligen till att förändra medarbetarens självuppfattning till det 

bättre. (Yukl, 2010)  

 

	  2.2.4	  Chelladurais	  multidimensionella	  ledarskapsteori	  
 

En av de som arbetat vidare och utvecklat Path- goal teorin är Chelladurai (1990). 

Chelladurais (1990) multidimensionella ledarskapsteori är en av de mest använda när 

det kommer till ledarskapsforskning (Fahlström, 2004, s. 89). Teorin som är 

användbar för ledarskap på alla områden, visar på faktorer som påverkar ledarens 

beteende och utförande beroende på situationer.  

 

Chelladurai (1990) menar att en ledare har en karaktär från början, karaktären 

påverkas av den arbetsbeskrivning som ledningen ger ledaren och karaktären på 

atleterna eller medarbetarna som ledaren arbetar med. Ledningen har ett visst krav på 

vad ledaren ska uppnå och hur hon ska göra det. Atleterna eller medarbetarna har ett 

föredraget beteende som de önskar att ledaren följer. Ledarens beteende påverkas av 

det förväntade beteende som ledningen har på ledaren, och det förväntade beteende 

som atleter och medarbetarna har på ledaren. De här faktorerna skapar ett faktiskt 

beteende hos ledaren, och är det som skapar resultat och tillfredställelse hos ledare 

och grupp (Fahlström, 2004, s. 89). 

 

 

 
Figur 3, Chelladurai, Multidimensionella ledarskapsmodellen. 

(http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=1912007&show=htm) (bearbetad) 
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För att avrunda ledarskapsforskningen, kommer vi förklara Mumfords (2000) teori 

Leadership skills for a changing world solving complex social problems. Mumford 

(2000) menar att ledarens egenskaper utvecklas under hela den tid man utövar sitt 

ledarskap. Ledaren har från början en viss personlighet och kunskaper som gör dem 

till ledare. Mumford (2000) belyser att saker som sker i ledarens omgivning och den 

stigande erfarenheten hos ledaren påverkar ledarskapet under resans gång. 

Erfarenheterna och upplevelserna leder, enligt Mumford (2000), till att ledarens 

sociala förmåga och kunskaper utvecklas i takt med att ledare lär sig mer om sin 

omgivning. Det gör att ledaren, baserat på tidigare erfarenheter skaffar sig en kunskap 

om hur hon ska bemästra problem som uppstår. Mumford (2000) menar att denna 

ständigt ökade kunskap leder till en ständig utveckling och hjälper ledaren att prestera 

inom sitt yrke. 

 

Vad har vi då lärt oss av detta? Är det en fördel att ha varit idrottsledare innan eller 

under tiden du är ledare i ett företag? Nej, bara för att du varit idrottsledare innebär 

det inte per definition att du är en bra ledare. Däremot har förhoppningsvis en 

idrottsledare lärt sig mycket i sin roll som den kan använda i sitt ledarskap oavsett 

organisation eller bransch. Fördelar som en idrottsledare kan ha med sig är att arbeta 

mot mål, få ihop gruppen på ett bra sätt och ha lärt sig att läsa situationer och reagera 

på dem. Men det finns inget som säger att man inte kan lära sig detta på annat håll. 

Men den forskningen som finns kring det allmänna ledarskapet och den forskningen 

som finns kring idrottsledarskapet skiljer sig mycket lite åt. Är det så att det är 

anpassningsförmågan i såväl situation som grupp som avgör om du blir en bra ledare? 
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3. Metod 
 

I detta kapitel kommer vi presentera vår metod för arbetet. Metodkapitlet behandlar 

hela studiens förlopp, hur vi gått tillväga för att samla nödvändig data för att kunna 

besvara studiens syfte och frågeställning. 

 

3.1 Kvalitativ forskning 
 

Vi har valt att genomföra en kvalitativ forskningsmetod i vår studie. Bryman (2011, s. 

340-341) beskriver kvalitativ metod som en forskningsstrategi som i huvudsak syftar 

till ett induktivt synsätt på relationen mellan teori och forskning. Ett induktivt synsätt 

innebär att begrepp och teorier utvecklas ur den empiri som samlas in. 

 

Anledningen till valet av en kvalitativ metod beror på att studien syftar till att ta reda 

på respondenternas föreställningar kring ämnet idrottsledarskap. Vi anser att vi inte 

hade haft möjlighet att komma in respondenterna på djupet vid en kvantitativ 

forskningsmetod då vi vill ta reda på respondenternas upplevelser och djupgående 

tankar.   

 

3.2 Fokusgrupper & enskilda intervjuer 
 

Vår idé var från början att genomföra så kallade fokusgruppsintervjuer i grupper om 

tre, med samtliga respondenter. På grund av tidsbrist och svårigheter att kollaborera 

arbetsscheman gick detta inte att genomföra med samtliga respondenter. Två 

fokusgruppsintervjuer genomfördes med tre respektive två respondenter, resten av 

intervjuerna genomfördes en och en. Enligt Bryman (2011) innebär fokusgrupps- 

intervjuer att flera personer deltar under intervju tillfället, frågorna rör ett 
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förhållandevis avgränsat område och fokus är på samspelet i gruppen (Bryman, 2011, 

s. 447). Fokusgrupps- intervjuer skapar möjlighet för respondenterna att diskutera 

sina föreställningar kring ett ämnesområde (Bryman, 2011, s. 206, 500). I vårt val av 

studie ansåg vi fokusgrupps- intervjuer som fördelaktiga då intervjuerna genomfördes 

med respondenter som arbetar ihop och förhoppningsvis har en trygg relation till 

varandra och upplever intervjutillfället som avslappnat. Detta är ett intervjusätt som 

respondenterna på IKEA är vana vid, då de använder metoden som en del i deras 

anställningsintervjuer. I vårt fall avgränsade vi vår frågeställning till respondenternas 

föreställningar kring det egna ledarskapet, hur de anpassat sig efter IKEAs 

värderingar och ledarskapsmodeller och vad deras föreställning var om 

idrottsledarskap. Fördelen med fokusgrupps-intervjuer är enligt Bryman (2011), att 

respondenterna har en möjlighet att inte bara utforska sina egna åsikter, utan även sina 

medarbetare. Det leder till att den förutsägbara fråga- svar- fråga- sekvensen 

försvinner (Bryman, 2011, s. 449). Enligt Bryman (2011) är det normala antalet vid 

fokusgrupps- intervjuer sex till tio personer. Bryman (2011) menar dock att detta antal 

kan vara för stort då engagemanget från deltagarna kan bli lågt när många ska få 

möjlighet att komma till tals. Våra två grupper var på två respektive tre personer, det 

fungerade bra för oss, då alla fick möjlighet att komma till tals och utveckla sina 

resonemang. Ett problem som Bryman (2011) ser med fokusgrupps- intervjuer är att 

man vid transkriberingen ska kunna särskilja vem det är som säger vad. I vårt fall 

genomförde en av oss i intervjun, medan den andre förde anteckningar och skrev ner 

vem som sa vad för att underlätta transkriberingen. En annan fördel med detta 

tillvägagångssätt var att deltagarna själva hade möjlighet att utveckla de tankar som 

de tyckte var viktiga för dem och de skapade en diskussion med de andra deltagarna. 

 

3.3 Semistrukturerade intervjuer 
 

Intervjutekniken som genomfördes till denna studie var semistrukturerad. En 

semistrukturerad intervju innebär att de som genomför intervjun har ett antal färdiga 

frågor. Baserat på svaren som ges under intervjuns gång har intervjuaren möjlighet att 

ställa ytterligare följdfrågor (Bryman, 2011, s. 206, 414-415). 
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Inför de fokusgruppsintervjuer som genomfördes hade vi förberett en intervjuguide 

med frågor. Utifrån de svaren som angavs ställdes ytterligare följdfrågor i slutet av 

intervjun. Fördelen med det semistrukturerade tillvägagångssättet innebär att 

följdfrågorna varierar beroende på svaren som kommer fram under intervjun. Detta 

för att vi som intervjuare ska kunna få fram det väsentliga under intervjutillfället. 

 

Innan vi gick ut och intervjuade våra respondenter valde vi att genomföra en 

pilotintervju. Detta utfördes för att vi skulle få ett bättre grepp om vårt frågeschema. 

Ställer vi rätt frågor på rätt sätt, känner sig respondenten bekväm, är det någon fråga 

som är otydlig? Dessa var frågor som vi var tvungna att ta reda på innan vi gav oss ut 

på fältet. Bryman (2011) beskriver pilotstudier som ett sätt att säkerställa inte enbart 

intervjufrågornas, men också själva studiens kvalité.  

 

3.4	  Foto-‐elicitering	  
 

I slutet av våra intervjuer presenterade vi tre bilder på kända nationella idrottsledare. 

Dessa var Niklas Wikegård (tidigare ishockeytränare), Pia Sundhage (Fotbollstränare) 

samt Bengt Johansson (tidigare handbollstränare). Anledningen till att just dessa 

idrottsledare valdes beror dels på att vi anser att de är medialt kända och de har 

genom åren fått mycket publicitet. Vi anser också att de är olika som idrottsledare och 

individer. Niklas Wikegård är känd som den tidigare hårda ishockeyledaren som alltid 

säger vad han tycker och han drar sig inte för att visa känslor, en bild som har hållit 

sig mer eller mindre intakt även efter hans idrottsledarkarriär. Pia Sundhage är känd 

både som fotbollsspelare och ledare. Hon är en idrottsledare som sätter laget före 

jaget men inte drar sig för att uttala sig om sina spelare, både positivt och negativt. 

Sundhage har även blivit uppmärksammad på grund av hennes politiska intresse. 

Bengt Johansson som vunnit det mesta man kan vinna inom landslagshandbollen är 

för många känd som ledaren som gav ovanligt mycket ansvar till sina spelare, han tog 

ofta ett steg tillbaka under matchsnack och time-outs men gick in och tog kommandot 

när det ansågs behövas. Vi ställde sedan frågan till respondenterna om vad de ansåg 

att dessa tränare skulle kunna tillföra på IKEA, och hur de skulle passa in i 

organisationens kultur. Anledningen till att vi använde oss av bilder var dels för att vi 
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ville att respondenterna skulle minnas tränaren, eller specifika händelser och 

situationer som de annars glömt bort. Vi ville även att respondentens visuella 

engagemang skulle fungera som ett instrument för att fördjupa diskussionen 

ytterligare. Bryman (2011, s.425) menar att denna intervjumetod inte är något som är 

nödvändigt, men att det ibland kan fördjupa diskussionen och intervjun till det bättre. 

Han menar vidare att bilder kan medföra till att båda parter i intervjun får ett 

meningsfullt sammanhang för sin diskussion (Bryman, 2011, s. 425).         	  	  	  	  

 

3.5 Urval 
 

Valet att studera IKEA som företag, har baserats på ett bekvämlighetsurval (Bryman, 

2011, s. 433-437). Företaget har ett varuhus som är geografiskt nära, i Kalmar där 

intervjuerna har genomförts. Ytterligare orsak till valet av IKEA som stickprov är att 

företaget har en stor personalstyrka, vilket ökar sannolikheten för oss att hitta 

individer med och utan idrottsledarbakgrund. IKEA är även en organisation som 

sätter ett stort värde vid ledarskap, och de är måna om att ständigt utveckla detta. Vi 

förde en diskussion författarna sinsemellan om att intervjua chefer även utanför IKEA 

för att göra studien bredare, men vi ansåg samtidigt att det även skulle medföra en 

spretigare och otydligare bild av studiens resultat. Vi ansåg även att studietiden på tio 

veckor inte skulle räcka till för att bredda urvalet. 

 

Intervjupersonerna som valts, har varit tvungna att uppfylla särskilda krav från vår 

sida. Kraven var att minst fem av respondenterna skulle ha en idrottsledarbakgrund, 

och minst fem respondenter skulle sakna en idrottsledarbakgrund.  

 

3.6 Avgränsning 
 

14 stycken chefer med personalansvar tillfrågades att delta i studien. Elva av dessa 

tackade Ja. Av dessa elva deltagare var tre stycken kvinnor, och resterande åtta män. 

Genusfrågan var inget som vi kunde påverka då vi tillfrågade samtliga chefer som 

arbetade på varuhuset i Kalmar.   
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3.7 Studiens genomförande 
 

När vi inledde studien berättade vi vår idé för vår examinator Tobias Stark, som 

godkände idén och tilldelade oss Magnus Forslund som handledare. Vi anordnade en 

första handledarträff med Forslund, där vi bollade olika förslag och idéer för hur 

studien skulle genomföras. Därefter tog vi kontakt med Carl- Axel Hageskog som 

introducerade oss för diverse tänkbar litteratur som skulle kunna användas på de olika 

ledarskapsområdena. I studiens inledning ägnade vi mycket tid på att läsa på om 

ledarskap inom näringslivet och idrotten. Detta för att kunna vara så pålästa som 

möjligt när vi sedan tog det vidare till IKEA. För att få en möjlighet att göra ett arbete 

med ett stort företag som IKEA var vår åsikt att det inte får råda några tveksamheter 

kring varför studien är viktig att göra. När vi kände oss tillräckligt pålästa tog vi än en 

gång kontakt med Carl- Axel Hageskog som hade en kontaktperson på IKEA, 

Thomas Carlzon (Managing Director, IKEA AB). Carlzon tyckte valet av studien 

verkade intressant och hänvisade oss vidare till Håkan Ljungqvist (Competence & HR 

Manager at IKEA AB). Eftersom vi ville göra studien med enskilda varuhus (Kalmar 

och Älmhult) menade Ljungqvist att vi själva skulle ta kontakt med varuhusen och 

presentera vår idé. Ljungqvist vidarebefordrade våra mejl till IKEA: s egna 

studentkoordinatorer som hjälper studenter att komma i kontakt med rätt personer för 

att kunna genomföra studier med företaget. Studentkoordinatorn meddelade att de 

kunde hjälpa oss att komma i kontakt med varuhusen men att det skulle kunna ta tid. 

Eftersom vi, vid det tillfället kommit till en punkt då vi var redo att påbörja våra 

intervjuer, valde vi att personligen ta kontakt med varuhusen i Kalmar och Älmhult. 

Vid IKEA Kalmar kontaktades Johanna Nelson (Acting HR-manager), som gav oss 

ett organisationsschema över varuhuset med telefonnummer till de personer hon 

tyckte att vi borde kontakta. Vid varuhuset i Älmhult kontaktades Victoria Borg 

(Acting HR-manager) där samma procedur gjordes. Varuhuset i Kalmar gav 

omedelbart sitt godkännande av studien medan Älmhult väntade med att ge beslut. 

Efter två veckor gav slutligen Älmhult ett nej till studien då de för närvarande var mitt 

uppe i byte av lokaler och nyöppnat varuhus. När vi fick detta svar valde vi att enbart 
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fokusera på varuhuset i Kalmar då vi ansåg att vi redan fått kontakt med tillräckligt 

många respondenter.  

 

Kontakt togs sedermera med berörda personer för att få ihop datum som passade för 

alla. Vi berättade om studiens syfte och hur intervjuerna skulle genomföras. Elva 

enhetschefer kontaktades och alla gav sitt medgivande till att delta i studien. En av 

enhetscheferna kunde inte fullfölja sitt deltagande i studien på grund av tidsbrist 

vilket gav oss tio deltagande respondenter. Som vi nämnt tidigare så kunde inte 

samtliga intervjuer genomföras i fokusgrupper. Intervjuerna kom att se ut på följande 

sätt.  

 

• Intervju nr 1: Genomfördes med en enskild respondent.  

• Intervju nr 2: Genomfördes med två respondenter.  

• Intervju nr 3: Genomfördes med tre respondenter.  

• Intervju nr 4: Genomfördes med en enskild respondent. 

• Intervju nr 5: Genomfördes med en enskild respondent. 

• Intervju nr 6: Genomfördes med en enskild respondent. 

• Intervju nr 7: Genomfördes med en enskild respondent.  

 

Efter att dessa intervjuer var genomförda hade vi drygt fyra timmar av inspelat 

material. Detta ansåg vi vara mer än tillräckligt för att kunna utvärdera och se mönster 

i intervjuerna.   

 

3.8 Reliabilitet och validitet 

 

Enligt Bryman (2011, s. 351-361) innebär reliabilitet vilken stabilitet och pålitlighet 

som en studie har. Reliabilitet innebär enligt Bryman (2011) att mätningen som görs 

ska vara densamma vid flera mätningar, oberoende av varandra. Då studien syftar till 

att undersöka personers föreställningar vid ett enskilt tillfälle så är reliabiliteten hög 

just vid denna studie. Dock skulle resultatet kunna bli annorlunda även om studien 
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genomförs på exakt samma sätt vid ett senare tillfälle då respondenternas 

föreställningar kan ha förändrats.  

 

Validitet innebär, enligt Bryman (2011), att man mäter det man faktiskt vill ta reda på. 

Validiteten på en studie ska ge en verklig bild av studiens syfte. Då vi har genomfört 

kvalitativa och semistrukturerade intervjuer så har vi kunnat styra respondenterna till 

att svara på det vi faktiskt har velat undersöka, på detta sätt blir det lätt för 

respondenterna att förstå frågorna och risken för feltolkning blir mycket liten. 

 

3.9 Etiska riktlinjer 
 

Det finns en rad etiska principer och riktlinjer att ta hänsyn till för genomförandet av 

denna studie. Gemensamt för dessa riktlinjer är att de är till för att skydda 

respondenten. Bryman (2011, s. 131-132) förklarar dessa begrepp närmare.  

 

Informationskravet: Forskarens uppgift är att göra respondenten medveten om 

studiens syfte, informera att deltagandet i studien är frivilligt samt klargöra vilka 

moment som ingår i studien (Bryman, 2011). 

 

Respondenterna i vår studie har innan intervjutillfället kontaktats via e-post eller 

telefon där vi informerat om studiens syfte samt att de är en frivillig undersökning där 

respondenten har möjlighet att hoppa av när den önskar.  

 

Samtyckeskravet: Respondenten har rätten att själv besluta över sin medverkan i 

studien. Om respondenten skulle vara minderårig så ska godkännande ges från 

vårdnadshavare (Bryman, 2011). 

 

Som ovan nämnt så har samtliga respondenter fått bestämma själva över deras 

medverkan i studien. Ingen av respondenterna i vår undersökning har varit minderårig 

då vi enbart har intervjuat chefer inom näringslivet.  
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Konfidentialitetskravet: Samtliga personliga uppgifter som ges från respondenten ska 

skyddas och behandlas med anonymitet (Bryman, 2011). 

 

Respondentens personliga uppgifter kommer att skyddas och behandlas med 

konfidentialitet.  

 

Nyttjandekravet: Informationen som ges från respondenten får enbart användas 

utifrån studiens syfte (Bryman, 2011). 

 

Respondenten har underrättats om att all information och svar som de ger i intervjun, 

enbart kommer att användas i denna studie. 

4. IKEA 
 

Vi kommer här presentera fakta om IKEA, deras värderingar och 

ledarskapsmodeller. 

 

4.1 Fakta om IKEA 
 

IKEA grundades i Älmhult 1943 av Ingvar Kamprad. Namnet IKEA står för Ingvar-

Kamprad-Elmtaryd-Agunnaryd och företaget har idag 338 varuhus i 40 olika länder. 

Företaget har över 150 000 anställda och omsatte år 2012 över 27 miljarder euro. 

IKEAs vision är att Skapa en bättre vardag för de många människorna. Företagets 

affärsidé går ut på att erbjuda ett brett sortiment av form- och funktionsriktiga 

heminredningsartiklar till så låga priser att så många som möjligt ska ha råd att köpa 

dem. IKEA skiljer sig lite från andra företag i det avseendet att all personal har 

uniformer, detta för att man inte ska kunna särskilja vem som är vem inom företaget. 

IKEA har tagit fram en handbok som går under namnet Goda affärer med sunt förnuft 

– IKEA Gruppens uppförandekod. Den handlar hur man som anställd på IKEA 

förväntas bete sig mot kunder, leverantörer och medarbetare, detta kan sammanfattas 

som IKEA-andan. Grundvärderingarna är enligt IKEA ärlighet, respekt, rättvisa, 
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integritet och sunt förnuft. Genom att varje individ i det dagliga arbetet har en 

möjlighet att påverka sitt arbete och känna frihet så stärks IKEA-andan. Tillsammans 

med IKEA-andan ska man som anställd följa företagets uppförandekod där man 

ställer följande frågor till sig själv. 

 

• Är det förenligt med på uppförandekod? 

• Är det etiskt? 

• Är det lagligt? 

• Kommer det att återspeglas positivt på mig själv och på IKEA? 

 

Om svaret på någon av dessa frågor är ”NEJ”, ska man inte göra det. 

 

 

4.1.1 IKEA: s ledarskapsvärderingar 
 

En chef eller ledare inom IKEA ska leda genom gott exempel och uppmuntra en 

kultur som står för sunt förnuft och etiskt uppförande. Chefen ska klargöra betydelsen 

av uppförandekoden för sina medarbetare. Chefer ska på alla organisationsnivåer, 

arbeta förebyggande för att behålla den unika IKEA-kulturen och dess värderingar. 

Detta är en väsentlig del för rollen som ledare.   

 

I IKEAs ledarskapsbroschyr Leading business & people together presenteras 

företagets inställning till ledarskap. Det inkluderar även sex ledarskapsförmågor som 

företaget vill att man förfogar över.  

 

• Utveckla företaget samt prestera resultat 

Handlar om att fatta strategiska beslut för att få organisationen att växa och 

åstadkomma bästa möjliga resultat. Detta ska ske med kostnadseffektivitet och 

enkelhet i beräkningen. 

• Leda och utveckla människor 

Innebär att leda och coacha medarbetare, se kompetens och potential samt se 

till att alla gör sitt bästa. 
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• Inspirera och klargöra 

Innebär att kommunicera, informera, influera, lyssna och svara på ett sätt som 

ska inspirera och motivera. Handlar även om att klargöra mål och visioner. 

• Skapa gemenskap 

Handlar om att skapa relationer där kompetens och skillnader stärker 

varandra. Handlar även om att skapa en trygg miljö och vi-känsla. 

• Hitta bättre lösningar 

Handlar om att skapa en miljö där sunt förnuft används för att utmana och 

etablera. Handlar även om att utveckla nya idéer och våga göra saker 

annorlunda för att förbättra arbetet. 

• Underlätta förändringar 

Innebär att skapa en väg i planeringsarbetet för att utveckla tänkandet, för att 

kunna gå från tänkande till handling. Därigenom nås full potential 

   

 

(The core leadership capabilities, Leading Buisness and People Together, IKEA). 
 

  

Inspirera	  
och	  klargöra	  

Skapa	  
gemenskap	  

Hitta	  bättre	  
lösningar	  

Undelätta	  
förändringar	  	  

Utveckla	  
företaget	  

och	  prestera	  
resultat	  

Leda	  och	  
utveckla	  
människor	  

IKEAS	  Värderingar	  
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5. Resultat 
I resultatkapitlet kommer vi presentera de svar vi tagit del av från intervjuerna som 

genomförts, svaren kommer kopplas till studiens syfte och frågeställning.  

 

5.1 Chefernas bakgrund 
 

Samtliga av de chefer som deltog i vår undersökning har arbetstiteln Shopkeeper 

(avdelningschef), vilket innebär att de ansvarar för en avdelning på IKEA-Kalmar. Av 

de intervjuade så hade fem respondenter en idrottsledarbakgrund medan de andra fem 

saknade en idrottsledarbakgrund. Av de respondenter som deltog i studien så var tre 

stycken kvinnor och resterande sju var män. De som deltog var de chefer som var 

tillgängliga och hade personalansvar. 

 

För att förtydliga vilka av respondenterna som säger vad, har vi beslutat att ge dem 

fiktiva namn baserat på deras bakgrund. De respondenter som har namn som börjar på 

bokstaven J (Jonas, Joel, Johan, Johanna och Jessika) har en idrottsledarbakgrund, 

medan de som inte har någon idrottsledarbakgrund har namn som börjar på K (Kim, 

Karl, Kristoffer, Konrad och Klara).    

 

5.2 Ledarens egenskaper  
 

Även om studiens syfte var att undersöka föreställningar om idrottsledarskap så ville 

vi först att respondenterna skulle reflektera kring vilka egenskaper de förknippar med 

ett bra ledarskap. Förhoppningen med denna fråga var att kunna finna paralleller till 

idrottsledarskapet, samt se vad som har format deras eget ledarskap. Om vi bara hade 

ställt frågor kring idrottsledarskap hade svaren lätt kunnat uppfattas som styrda och 

vinklade. 
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På frågan om vad respondenterna anser vara viktigt hos en ledare inom IKEA, så gav 

respondenterna liknande svar. De angav följande karaktärsdrag för att beskriva en bra 

chef: Ödmjuk, omtänksam, lyhörd, prestigelös, flexibel, tillgänglighet, trovärdighet, 

föregå med gott exempel, högt engagemang, lojalitet, rak, tydlig och att man har 

roligt. Alla cheferna menar att det är viktigt att vara personlig, se människorna och 

leva efter det goda exemplet. Så här säger Jonas:  

 
Oavsett vad det är, så börjar det alltid med mig. Så man kan säga det goda föredömet. Om jag 

ska få med mig min personal så handlar allt om hur trovärdig jag är, sen är ju nästa steg att 

vara tydlig mot personalen och förklara. Om jag säger åt mina medarbetare att de måste jobba 

helg, ja då jobbar ju jag också helg. Det är så man måste arbeta för att få respekt och tillit från 

medarbetarna. Medarbetarna får förtroende för mig som ledare om jag är det goda exemplet. 

Det handlar om att vara så äkta som möjligt, och att medarbetarna känner det.  

 

Vi frågade sedan vilka ledaregenskaper som respondenterna själva ansåg att de hade. 

Eftersom vi fick varierande svar från respondenterna har vi valt att dela upp svaren 

efter uppgiftsorienterat och relationsorienterat ledarskap. Eftersom vissa chefer anser 

att deras personliga karaktärsdrag är deras främsta, medan vissa anser att hanterandet 

av arbetsuppgiften kommer i första hand valde vi att dela upp det på detta sätt för att 

underlätta redovisningen av svaren. De chefer som vi kategoriserat som 

uppgiftsorienterade ser sina styrkor som: handlingskraftighet, förmåga att ta tag i 

saker, tydlighet, informativ, stort driv och ställa höga krav på sin omgivning. De 

chefer som vi kategoriserat som relationsorienterade anser att deras styrkor är 

följande: Omtänksamhet, lyhördhet, situationsanpassat ledarskap, ett coachande 

ledarskap, förmågan att stödja de anställda, få alla att känna sig delaktiga, ge mycket 

av sig själv och få andra att växa. 

 

Vi bad även respondenterna att berätta vad de ansåg att de kunde utveckla ytterligare i 

sitt ledarskap. Några tycker att de är för mesiga i sitt ledarskap, de skulle vilja bli 

bättre på att ta de svåra samtalen och på att fatta klara och bestämda beslut. De vill bli 

mer lyhörda och bli bättre på att reagera tidigare. Så här säger Joel: 
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I början tycke jag att det var jobbigt att vara chef över såna som var lika gamla som jag, såna 

som var mina kompisar bl.a. Sen tyckte jag också att det var jobbigt att vara chef över de som 

var dubbelt så gamla som mig. Allt det där har man ju slipat på med tiden och blivit bättre på. 

Men jag tycker fortfarande att det är jobbigt att ha svåra samtal t.ex. Men samtidigt har jag 

inga problem med det, för det är ju någonting som måste göras. 

 

Johanna säger följande. 

 
Det finns jättemycket jag vill förbättra. Framför allt prioriteringar, man behöver alltid bli 

bättre på det för det händer alltid så mycket saker på IKEA. Att delegera är egentligen min 

största svaghet, jag har lätt för att fortfarande göra saker själv. 

 

5.3 Ledarskap efter IKEAs värderingar 
 

Eftersom IKEA har tydligt uttalade värderingar tyckte vi att det var relevant för 

resultatet att se om dessa värderingar påverkat chefernas ledarskap eller om de fått 

anpassa sitt ledarskap efter dem. Respondenterna var tämligen överens om att IKEAs 

grundvärderingar är något som de som söker till IKEA, redan har med sig. De menar 

att om du inte har tillräckligt många av IKEAs värderingar med dig sen tidigare, så är 

det svårt att anpassa sig. IKEAs värderingar måste vara något som är naturligt för den 

anställde. Kristoffer säger så här.  

 
Ganska mycket av de värderingar som IKEA står för, klaffar rätt så bra redan. Men sen finns 

det ju en viss del där man får tänka lite annorlunda. Jag kan tänka mig att jag har med mig 80 

% sen tidigare och fått anpassa 20 %. Blir fördelningen 50/50 så är man nog på fel ställe. 

 

5.4 Hur man får en fungerande arbetsgrupp 

 

Vi bad respondenterna att berätta vad de ansåg som viktigt för att få en fungerande 

arbetsgrupp inom näringslivet. Den bakomliggande orsaken till frågan vara att se om 

ledarens bakgrund påverkar ledarens sätt att skapa och forma gruppen. Anser vissa 
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ledare att det är viktigare att få ihop en bra arbetsgrupp än andra? Kan gruppens sätt 

att samarbeta påverka resultatet?  Johan ansåg följande. 

 
Ödmjukhet är mycket viktigt, sen tror jag att det är jätteviktigt att vi har satt spelreglerna för 

hur vi ska spela vårt spel så att alla är på det klara i den biten. Det är samma som en tränarroll, 

du kan inte åka till en bortamatch i Jönköping och säga nej men vi anpassar oss efter 

motståndaren och hur de spelar. Så funkar det ju inte, utan man har ett grundspel eller en 

grundtanke med hur man vill utföra matchen. Samma sak gäller här på avdelningen, vi har 

saker som vi prioriterar och en viss taktik som vi följer. Och denna taktik är någonting som 

alla har fått påverka, även om det är jag som styr det inifrån. Alla måste få känna att de har 

möjlighet att påverka i någon viss mån, att de känner sig delaktiga. 

 

De övriga styrker detta påstående i viss mån där några menar att det är viktigt att sätta 

tydliga mål så att gruppen vet åt vilket håll man är på väg. De framhäver även vikten 

av tillit mellan gruppmedlemmar och ledare, på så sätt blir det enklare att arbeta med 

positiv och konstruktiv feedback inom gruppen. En annan chef menar att om guppen 

har roligt så blir också mötet med kunden en positiv upplevelse, hen menar vidare att 

rätt kompetens ofta bygger engagemang. 

 

Vi ställde här även en följdfråga till samtliga respondenter som löd: Om man får helt 

fria tyglar, hur skulle man kunna arbeta mer aktivt för att kunna få en fungerande 

arbetsgrupp? Det stora problemet som respondenterna såg med denna fråga var 

bristen av tid och att folk arbetar på väldigt varierade tider. Men om de fick chansen 

skulle de vilja stötta medarbetarna mer i vardagen, kunna utbilda fler personer för att 

bredda kompetensen och ha en briefing-kvart om dagen där man diskuterar problem 

och lösningar på dessa problem. En annan åsikt var att lära av Bengt Johansson, att 

man kommer ut från arbetsplatsen och lär känna varandra mer privat. Det intressanta 

med detta svar är att det kom innan vi hade genomfört foto-eliciteringen. Enligt 

respondenterna är det något som gör mycket för gruppen och motiverar gruppen ännu 

mer. Så här säger Jessika. 

 
Jag skulle nog göra någon aktivitet utanför jobbet, med en mycket mindre grupp än vad vi är i 

vanliga fall. Att man gör något tillsammans som gör att man blir mer sammansvetsade som 
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grupp. Men även att man pratar mer avslappnat om verksamheten. Det skulle vara jättebra för 

vår grupp, något som vi hade behövt börja med egentligen. 

 

5.5 Grunden till chefernas ledarskap 
 

För att få en bild av hur mycket idrottsledarskapet har påverkat eller inte påverkat 

chefernas ledarskap inom näringslivet, så bad vi dem att förklara var ifrån de hämtat 

grunden till sitt ledarskap, om det finns några faktorer som påverkat deras ledarskap. 

Samtliga av de chefer som har idrottsledarbakgrund anser att de ha tagit med sig 

mycket från idrottsvärlden och att de kunnat applicera mycket av detta på deras 

nuvarande ledarskap inom näringslivet. En av cheferna menar att idrottsledarskapet 

har format henne som människa och hur hon ser på saker och ting. Hon menar vidare 

att det är väldigt likt gällande hur man får människor att vilja någonting och hur man 

arbetar med olika målbilder. När respondenterna pratar om idrottsledarskap, tar man 

upp gruppen som en stor del av deras syn på idrottsledarskap. Det intressanta är att vi 

har fått två olika synvinklar om gruppens betydelse från två chefer med 

idrottsledarbakgrund. Jonas säger följande. 

 
Jag är väldigt målfokuserad, vilket kommer från idrotten, samtidigt är det viktigt att ha roligt. 

Vi jobbar med tre hårda mål på avdelningen, vårt timmål, marginalmål och vårt 

försäljningsmål. Alla ska veta att vi har de målen och alla ska kunna kolla upp hur vi ligger till 

i försäljningen. När jag kom till den här avdelningen så frågade jag medarbetarna vad som var 

det bästa med den här gruppen, då svarade många att det var så bra stämning och att det var en 

så fin grupp med människor och att det är det roligaste med IKEA etc. Jag anser att om du 

spelar spelet rätt så får du detta som en bonus, men drivet måste ju vara resultatet, hur 

försäljningen går egentligen osv. Det kan ju inte bara handla om hur trevligt vi hade det förra 

veckan. Trevligheten och gemenskapen ska komma naturligt av drivet, resultaten och målen. 

För om resultaten blir dåliga så måste jag kanske ta bort folk, ja och då är vi ju inte den här 

trevliga gruppen längre, så det måste ju börja i rätt ände. Så målbilden och drivet är något som 

jag har tagit med mig från idrotten. 

 

Johan menar följande. 
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Gemenskapen är viktig, och hur tydlig den är i en grupp, funkar inte gruppen då presterar man 

heller inte bra på planen. Där hade jag också en tränare som var väldigt bra på den biten. 

Gruppen ska fungera i första hand före prestationen, och prestationen kommer när gruppen 

fungerar. Det är ganska tydligt att det fungerar på samma sätt i arbetslivet, för det handlar om 

människor där med. 

 

Det intressanta i den här diskussionen är att vi har två respondenter som säger nästan 

samma sak. Men med den skillnaden att den ena av respondenterna framhåller 

resultatet för att kunna behålla den bra gruppen, medan den andre respondenten menar 

att för att få ett positivt resultat behöver vi en positiv arbetsgrupp. Den slutsats vi kan 

dra av denna diskussion är att det ena inte nödvändigtvis utesluter det andra. 

 

5.6 Användningen av feedback 

	  	  

Birkinshaw och Crainer (2002) menade att framgången bakom Sven-Göran Erikssons 

ledarskap, var att han ägnade sig mycket åt individuell feedback till sina spelare. Hur 

ser det ut i näringslivet? Ser man det som viktig del för att utveckla individen och 

gruppen? Vi bad respondenterna att berätta hur de använder sig av denna feedback, 

samt hur feedbacken kan se ut i det dagliga arbetet. Detta är en fråga som har väckt 

många olika åsikter hos respondenterna där resultatet skiljer sig markant cheferna 

emellan. När vissa chefer anser sig vara väldigt bra på att ge positiv som konstruktiv 

feedback, tycker andra att det är svårt att använda sig av det och hänvisar till 

tidsbristen på arbetsplatsen. De som tycker att tidsbristen är en faktor, menar att 

feedback ska ges direkt när situationen uppstår, annars ger det inte samma effekt. En 

annan chef tror att bristen på feedback kan bero på den svenska kulturen där man är 

blyg, tillbakadragen och kan uppleva feedback som någonting jobbigt vare sig det är 

positivt eller negativt. Cheferna upplever att den feedback som ges oftast är 

konstruktiv då de menar att det är lättare att se fel och brister och åtgärda dem, än att 

ge en klapp på axeln eller ett uppmuntrande ord. Gemensamt för de flesta cheferna är 

att den konstruktiva feedbacken inte upplevs som en tillrättavisning, utan mer som ett 

instruerande synsätt på hur något kan utföras annorlunda för att göras mer effektivt. 

Karl menar följande. 
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Generellt i varuhuset är vi rätt dåliga på det. Där kan vi utvecklas åt båda håll, både positiv 

och konstruktiv. Det behöver inte vara speciellt mycket, det räcker med en klapp på axeln. Det 

lilla räcker gott och väl men samtidigt är det lätt att glömma och falla bort, men det är så 

otroligt viktigt för det har man ju märkt. Man ser direkt på en person som får det lilla, speciellt 

en positiv kick. Man ser hur ögonbrynen höjs och hur personen får lite mer energi och blir mer 

effektiv. Det ger så himla mycket. 

 

Jessika betonar också vikten av feedback och hur den ligger till grund för allt annat. 

 
Feedback är ju A och O, man ska se det som en gåva tycker jag. Så lägger jag också fram det 

till mina medarbetare. Oavsett om det är ris eller ros så höj rösten och gör mig uppmärksam. 

För då vet jag om det är någonting som jag ska spinna vidare på eller om det är något som bör 

förbättras. Jag tycker alltid att det finns tid för det. Vi har en daglig dialog där jag arbetar, 

vilket gör det lättare att kommunicera och ge feedback. 

 

5.7 Motivation 
 

För att få en tydlighet över hur cheferna arbetar med motivation frågade vi dem hur de 

gör för att motivera sina anställda. Respondenterna har på denna fråga gett många 

olika svar, vilket visar på att de alla har olika arbetssätt för att motivera och inspirera 

sin personal. Detta kan dels bero vilken avdelningen de arbetar på, men även på hur 

cheferna är som ledare och människor. Två av cheferna betonar vikten av att göra alla 

delaktiga för att skapa motivation, de försöker också att skapa motivation genom 

ansvar. Kim säger följande. 

 
Vi måste jobba undan så mycket som möjligt i varuhuset för att hjälpa våra kollegor 

kommande dagar. Bygga förståelse för vad som händer om inte jag gör det jag ska. 

 

Jonas menar att motivationen kan höjas genom ökat ansvar. 

 
Motivationen måste komma ur det ansvaret man har på avdelningen. Alla måste förstå att alla 

gör skillnad. Jag försöker få medarbetarna att förstå att om de ändrar den här hyllan t.ex., så 

att den säljer mer, då är det ju deras förtjänst att IKEA säljer mer. VI har gjort skillnad. 

Därigenom försöker jag skapa motivation och försöker förklara detta för alla. Vi har gått från 



Bogefors, Simon            Idrottsvetenskapligt Examensarbete 

Haettman, Hampus   2IV31E 

Idrottsledarskap i näringslivet – Lättare sagt än gjort?         Linnéuniversitetet VT- 13 

	  

	   41	  

att alla tycker att det är så trevligt, till att alla förstår vikten av deras eget handlande vilket i 

slutändan leder till att de får mer timmar. 

 

Johanna använder sig mycket av olika målbilder som denne tagit med sig från sin 

idrottsledarbakgrund. Hon menar följande. 

 
Det handlar mycket om mål och att göra medarbetarna medvetna om det. Både kortsiktiga och 

långsiktiga mål. Oavsett om man jobbar här fem dagar i veckan eller varannan helg så tycker 

att man alltid ska ha vissa personliga mål att arbeta efter. Detta görs ju möjligt mycket genom 

feedback och kommunikation. 
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5.8 Chefernas föreställning om idrottsledarskap & idrottsledare 
 

Vi bad respondenterna berätta vad det tänker när de hör ordet idrottsledarskap, samt 

om det finns några specifika egenskaper som det anser att en idrottsledare generellt 

har. De idrottsledare som spontant kom upp hos respondenterna var Tommy 

Söderberg, Lars Lagerbäck, Mikael Stahre, Bengt Johansson och José Mourinho. De 

egenskaper man såg hos en idrottsledare var framför allt förmågan att kunna få en 

grupp av vinnarskallar och stora egon att dra åt samma håll, förmågan att kunna 

behålla lugnet i pressade situationer samt förmågan att kunna få gruppen att ta ansvar. 

Joel som tog upp specifika idrottsledare menade b.la. att Mikael Stahre verkar vara en 

ung och nytänkande idrottsledare och han ansåg att mycket av hans ledarskap är 

överförbart till näringslivet. Respondenten menar att Stahre är den av alla tränare som 

man lyssnar på i intervjuer som pratar om ledarskap. Joel menar att man kan känna 

igen sig med det han säger med det som sägs på IKEA. Respondenten menar vidare 

att Stahres sätt att leda handlar om att ge ansvar och förtroende, vilket ökar 

motivationen. Joel menade att Lagerbäck och Söderberg var väl förberedda. De hade 

en pärm som visade vad varje position innebar, vilket gjorde att de skapade ett 

ramverk över hur man bör agera. Joel upplevde även att de gav ett stort ansvar till 

spelarna. En negativ sida som respondenterna såg hos idrottsledare var de ledare som 

enbart står vid sidan och skriker på spelare och domare. Dock ansåg respondenterna 

att dessa ledare sällan blir framgångsrika. Jessika berättar också hur hon applicerat 

coaching från idrottsvärlden till sitt ledarskap inom näringslivet. 

 
Mycket coaching tänker jag. Inom idrotten har individerna redan så mycket driv så där 

handlar det mer om att lotsa dem, att vara där mer som stöd och bollplank. Beroende på 

person så känner jag att jag kan tillämpa det även här på IKEA. Har en person varit här på 

IKEA en vecka så kan man inte coacha dem på det sättet för de behöver ju så mycket mer än 

det. Men de som har varit här längre och som redan har mycket driv i sig, dem kan man ju 

coacha mycket mer. 

 

Konrad säger följande. 
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Jag tänker på en människa som brinner för sin sport, som är coachande och bra teambyggare. 

Han får alla med sig.  

 

Då den första frågan behandlade den generella bilden kring idrottsledarskap, valde vi 

att avsluta våra intervjuer med att presentera bilder på tre kända idrottsledare för att ta 

reda på vad respondenterna tror att specifika idrottsledare skulle kunna tillföra på 

IKEA. Dessa var Niklas Wikegård, Pia Sundhage och Bengt Johansson. Vi bad 

respondenterna att berätta vad de tror att dessa idrottsledare skulle kunna bidra eller 

inte bidra med som chef på IKEA.  

 

Så här sa respondenterna om Niklas Wikegård. 

 

Samtliga respondenter var rörande överens om att Wikegårds personlighet inte 

passade in på IKEAs filosofier och värderingar. De hade bilden av honom som en 

person som är omedveten om sina svaga sidor. Några respondenter ansåg inte att 

Wikegårds hårdhet och stränghet passar in på IKEA. Andra respondenter ansåg 

tvärtemot att Wikegårds hårdhet och direkthet skulle kunna gynna IKEA. En 

respondent ansåg även att den pondus som Wikegård har verkligen skulle kunna vara 

bra inom företaget. Hans förmåga att kunna leverera raka och ibland tuffa beslut var 

något som flera ansåg behövas inom IKEA. Joel säger så här. 

 
Han skulle kunna tillföra hårdheten och direktheten. IKEA har alltid haft det här med att vi är 

så snälla och goa på IKEA, men vi har ju fortfarande tuffa resultat att leva upp till i 

försäljningen. Är det då för mycket mjuka chefer så blir det problem. Jag säger inte att vi ska 

kopiera hans stil rakt av, men det finns absolut tillfällen då vi måste vara mer Niklas 

Wikegård i vårt ledarskap.  

 

Kristoffer menade att om IKEA skulle söka en chef med hög befattning och lite 

personalansvar så skulle Wikegårds personlighet passa väl in. Respondenten menade 

att Wikegårds personlighet skulle passa väl in när det gäller att fatta hårda och tuffa 

beslut, men betonade samtidigt att han inte skulle passa in med personalen. ”Det 

känns inte som hans värderingar stämmer överens med IKEA: s”. 
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Såhär tyckte respondenterna om Pia Sundhage. 

 

De flesta av respondenter var överens om att Sundhage är en mycket jordnära och 

engagerad person som använder sig mycket av sunt förnuft och samtliga anser att hon 

skulle passa bra in på IKEA. Så här säger Johan. 

 
Hon pratar väldigt mycket om laget men att laget också behöver en stjärna, någon som man 

ser upp till och någon som gör det här extra när det väl gäller. Det tycker jag är jätteviktigt 

här, speciellt när det är semester och jag inte är här. Då måste jag ju veta att det kommer 

hända saker här även om inte jag är på plats. Man har alltid en eller två personer på 

avdelningen som man vet att man kan lita på fullt ut och man vet att de kommer ta ansvaret 

som behövs. Här brukar vi benämna dem som nyckelpersoner, så att alla vet att när jag är 

borta, då är det den här personen som har ansvaret. Så de tror jag att hon skulle tillföra, det här 

med kollektivet samtidigt som man måste ha nyckelpersoner att luta sig emot. 

 

Några av respondenterna var däremot kritiska mot Sundhages ledarstil och menade att 

de inte hade förstått storheten i hennes ledarskap. Klara menade att ”hon verkar ju inte 

göra så mycket, hon har lyckats med världens bästa lag”. Klara syftade till att 

Sundhage, som vunnit OS- guld med U.S.A. damlag redan tog över ett väl fungerande 

lag som ansågs som världens bästa.  

 

Den generella bilden kring Sundhage var ändå god, respondenterna menade att hon 

verkade vara bra på att se den enskilda människan och få ihop gruppen.  

 

Så här sa respondenterna som Bengt Johansson. 

 

Även om den generella bilden av Johansson var god så ifrågasatte flera av 

respondenterna vad han egentligen bidrog med. Den generellt goda bilden av 

Johansson syftade till att han verkade var en snäll person som var bra på att se 

människorna i gruppen. De fanns de av respondenterna som, i likhet till Sundhage, 

ifrågasatte hans kunnande kring sakkunskapen. En av respondenterna gick så långt att 

hon hävdade att Sveriges svaga handbollslandslag på senare år hade blivit lidande på 
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grund av Johanssons oförmåga att släppa fram nya spelare i gruppen. Något som 

hämmat generationsväxlingen menade respondenten. 

I motsats till ovanstående påstående menar en annan av respondenterna att Johansson 

skapade en trygg och fungerande grupp, där spelarna visste vad det skulle göra och 

tog ansvar därefter. Respondenten ansåg att Johansson enbart behövde gå in och 

korrigera när han ansåg att gruppen inte klarade uppgiften på egen hand. Många var 

överens om att han skulle kunna tillföra mycket på IKEA genom hans sätt att få alla 

att bidra. Konrad anser följande. 

 
Han är mer utav en lagspelare, en medarbetare som inte syns så mycket. Jag tror vilken 

idrottsledare som helst hade passat in på IKEA. För värderingarna passar väldigt mycket. Det 

handlar mycket om att man ska vara ledare och inte chef. Alla på denna nivå skulle passa in. 

Det är en väldigt platt organisation och jag tror att det märks. De ledare som ni visar måste 

kunna hantera många olika personer, och jag tror att de är det som vårt jobb och utbildningar 

handlar mycket om också. 

 

Joel säger så här om Johansson: 

 
Fantastiskt exempel! Han var ju en tränare som verkligen gav spelarna ansvaret. I alla fall så 

länge det gick bra, när det inte gick bra då gick han in och styrde hur de skulle spela. Jag har 

nog aldrig sett ett så bra ledarskap inom idrotten.  

 

På IKEA menar några av respondenterna att Johansson skulle passa bra in som en 

person som skulle kunna coacha och vägleda både chefer och medarbetare. 

Respondenterna menar att det kanske inte handlar så mycket om hans idrottsliga 

erfarenheter utan mer hur han är som person. 

 

Under de avslutande intervjuerna märkte vi av att flera respondenter ansåg att 

kommunikationen ibland skulle kunna vara tydligare och mer direkt, detta framkom 

under foto-eliciteringen och vid bildvisningen av Niklas Wikegård. Detta fick oss att 

ställa följdfrågan till en av respondenterna (Jessika). Kan ledarskapet ibland bli för 

mesigt på IKEA, och om så är fallet, varför? 
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Jag vet inte om det kanske bara är en kulturell sak som hänger med IKEA, för jag upplever att 

det är likadant på de andra IKEA-varuhusen också. Man måste ju våga ställa krav, för det är ju 

inte schysst annars heller om man inte gör det. När det blir för jobbigt eller en jobbig situation 

så säger man att man tar tag i det men det händer inte riktigt. Och det blir ju regel efter ett tag. 

Ställer man krav här så är man automatiskt den här hårda chefen som inte är riktigt okej inom 

IKEA, när det egentligen är två helt olika saker. Det är väldigt synd och jag tror att vi tappar 

mycket på det. Jag tror det är viktigt att vi tar oss ur det.    

 

5.9 Sammanfattning 
 

Som avslutning på resultatdelen presenterar vi nedan en sammanfattning över de 

svaren som respondenterna gav vid intervjutillfällena.  
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Oavsett om respondenterna har en idrottsledarbakgrund eller inte så ter sig svaren 

ganska lika. Båda respondentgrupperna framhöll likande egenskaper. Även grunden 

!

Idrottsledarbakgrund! Icke1!idrottsledarbakgrund!

Omtänksam,!lyhörd,!flexibel,!
hjärta,!tydlig,!trovärdig!

Prestigelös,!ödmjuk,!omtänksam,!
närvarande,!engagemang,!driv,!lojal!

Frågor!

Viktiga!egenskaper!hos!
en!ledare!inom!IKEA?!

Personliga!egenskaper?!
Lyssnande,!omtänksam,!

tydlighet,!gott!föredöme,!få!
med!andra,!driven,!ställa!

höga!krav!

!

Lyssnande,!omtänksam,!informativ,!
ärlig,!engagerad,!få!andra!att!växa!

Egenskaper!att!utveckla?!

Lyhörd,!reagera!tidigare,!
rakare!och!tydligare,!tuffare,!
ta!svåra!samtal,!prioritera,!

delegera!

Strukturera,!tuffare,!ta!de!svåra!
samtalen,!reflektera!

Hur!skapar!man!en!
fungerande!
arbetsgrupp?!

Feedback,!högt!i!tak,!
ödmjuk,!taktik,!få!alla!att!
känna!sig!delaktiga,!
kommunikation!

Skapa!förståelse!för!direktiv,!öppen!
kommunikation,!högt!i!tak,!rätt!

kompetens,!ha!roligt!

Grunden!till!
ledarskapet?!

Familjen,!tidigare!ledare,!
idrotten,!! Familjen,!resor,!idrotten!

Arbete!med!feedback?!

Generellt!för!dåliga,!
försöker!ge!positivt!

dagligen,!instruerande,!
direkt,!!

Generellt!för!dåliga,!instruerande,!
klapp!på!axeln,!dagligen,!skulle!vilja!

hinna!mer!

Motivera!anställda?!

Feedback,!varierande!
arbetsuppgifter,!se!

personen,!ansvar,!göra!alla!
delaktiga,!korta!och!långa!

mål!

Medarbetarsamtal,!feedback,!
motiverande!arbetsuppgifter,!

tydlighet,!ärlig!

Föreställning!av!
idrottsledarskap!

Hantera!vinnarskallar,!
gemensamt!mål,!kunna!vara!

kall,!coaching,!Bent!
Johansson!

Få!ihop!ett!lag,!Tommy!Söderberg,!
småfet!förälder,!målinriktad,!vilja,!

hängivenhet!

Sammanfattning!av!svaren!från!respondenterna!!
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till deras ledarskap är hämtat från samma områden, är det inte från en 

idrottsledarkarriär så är det istället från den aktiva karriären. Den markanta skillnaden 

man kan se mellan grupperna är föreställningen om idrottsledarskap. 

 

6. Analys 
 

I Analysdelen kommer vi koppla ihop resultatet med tidigare forskning. Vi kommer 

även att föra tillbaka diskussionen till studiens syfte och frågeställning. 

 

6.1 Föreställningen om idrottsligt ledarskap 
 

Respondenternas föreställning av idrottsligt ledarskap skiljde sig från person till 

person. Vissa tänkte på specifika namn, tidigare idrottsledare, en person som kunde 

hantera en grupp vinnarskallar och få dem att sträva mot ett gemensamt mål. Det 

fanns även dem som tänkte på de ledare som står och skriker på sina spelare. När vi 

sedan visade respondenterna bilder på kända idrottsledare och vad de skulle kunna 

bidra med i deras organisation blev svaren mer konkreta. Nicklas Wikegårds 

personlighet ansågs inte passa in på IKEA: s värderingar, däremot efterfrågades det 

direkta ledarskapet, att kunna vara rak och ibland tuff i sin kommunikation. Hos Pia 

Sundhage och Bengt Johansson framhölls det att de hade skapat en grupp där alla 

känner varandra och vet hur man ska hantera olika situationer, de har skapat 

informella ledare som tar ansvar och leder laget på planen. Respondenterna framhöll 

även att Johansson och Sundhage hade förmågan att se när gruppen inte klarade av 

uppgiften och kunde då gå in och vara tuffare och mer direkt i sin kommunikation 

över hur gruppen ska göra. Den bild som respondenterna har av Johansson och 

Sundhages ledarskap är att de är duktiga på att ge gruppen ansvar. Deras sätt att leda 

kan kopplas till Path- goal, Multidimensionella, Transformativt-, Coachande 

ledarskap och framför allt det Situationsanpassade ledarskapet som vi tidigare tagit 

upp och som innebär att de format en grupp där de kan delegera ansvar. Johansson 
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och Sundhage har även kommit väldigt långt i sitt ledarskap om man kopplar det till 

Chelladurais (1990) multidimensionella ledarskapsmodell. Både Johansson och 

Sundhage har enligt oss format en omgivning där de vet hur gruppen reagerar i 

specifika situationer, gruppen vet också hur ledaren reagerar i olika situationer och på 

så sätt åstadkommer de prestationer. De här egenskaperna stämmer överens med 

forskningen över hur en ledare böra agera både inom idrotten och näringslivet. 

Respondenterna menar att en person med de karaktärsdrag som presenteras ovan 

skulle passa väl in på IKEA. Ledarskapet utvecklas av erfarenheter som ledaren är 

med om och influenser som ledaren får från annat håll. Det en ledare skulle kunna ta 

med sig från idrottslivet in i näringslivet är kunskapen att få ihop en grupp och få dem 

att sträva mot ett gemensamt mål. Eftersom vissa av respondenterna ansåg det vara 

svårt att sätta upp mål, skulle detta kunna vara något en idrottsledare skulle kunna 

bidra med. Arbetet med hur man ger daglig feedback, motiverar människor och 

delegerar ansvarsuppgifter ter sig likt då idrottsledaren bör vara van vid detta 

arbetssätt. Det blir alltså mer och mer tydligt här vad cheferna har för föreställning om 

idrottsligt ledarskap och vad idrottsledare kan bidra med inom näringslivet. 

Respondenterna är överens om att vilken duktig idrottsledare som helst skulle passa 

bra in- och tillföra mycket på IKEA. Frågan man kan ställa sig allmänt är vad som 

menas med en ”duktig” idrottsledare? Vissa skulle mena att det är en idrottsledare 

som når bra resultat, andra skulle kanske istället mena på dennes förmåga att skapa en 

grupp där alla respekterar och har förståelse för varandra. Det är dock svårt rent 

generellt, att i det långa loppet nå goda resultat om man har en ickefungerande grupp.          

 

Vi kommer nedan att presentera de punkter som ICCE (2012) anser vara viktiga för 

en coach inom idrotten. Vi kommer sätta in dem i ett samband där vi utifrån 

respondenternas svar visar på hur de är användbara även inom näringslivet, och 

därigenom visa hur likt ledarskapet kan te sig.  

 

• Sätta upp vision och strategi 

Respondenterna menar att det är viktigt att sätta tydliga mål och ha en strategi 

så att gruppen vet vart de är på väg och hur de ska ta sig dit. Enligt en av 

respondenterna ”handlar det mycket om mål och att sätta både kortsiktiga och 
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långsiktiga mål. Oavsett om man jobbar fem dagar i veckan eller varannan 

helg så är det viktigt att ha personliga mål”.  

• Skapa och forma omgivningen 

Enligt respondenterna är det viktigt att man ger mycket feedback, har högt i 

tak, trivs på arbetsplatsen, får alla i gruppen att känna sig delaktiga och 

ödmjukhet för att skapa en positiv grupp. 

Enligt ICCE (2012) är detta några av de egenskaper som en idrottsledare bör 

ha för att forma gruppen på ett positivt sätt. 

• Bygga relationer 

Några av respondenterna framhäver betydelsen av att komma medarbetarna 

närmare in på livet och inte bara lära känna den yrkesmässiga personen. En 

annan respondent menar att man ska vara ärlig mot medarbetarna och att det 

handlar om att skapa förtroende mellan ledare och medarbetare. 

• Iscensätta träningar och tävlingar 

Denna punkt kan te sig svår att överföra till näringslivet, men enligt ICCE ska 

ledaren sätta utmanande och inspirerande tränings- och tävlings-mål för att 

skapa en konstant utmaning och förbättring. IKEA har på denna punkt timmål, 

marginalmål och försäljningsmål som de använder för att ständigt utveckla 

och motivera de anställda.  

• Läsa och reagera på vad som sker samt lära och reflektera 

Enligt en av respondenterna måsta man som ledare läsa och reagera om t.ex. 

motivationsgraden har sjunkit. ”Man måste hela tiden fråga sig själv, vad kan 

jag göra för att det ska bli bättre?”. En av respondenterna menar att hon skulle 

vilja bli bättre på att reflektera i det dagliga arbetet för att gör sitt arbete ännu 

mer effektivt. 

 

Dessa punkter kan vara centrala om man vill bedriva ett coachande ledarskap inom 

näringslivet, vilket många chefer säger sig använda sig av.  

 

Respondenterna menar att de skulle vilja utveckla vissa saker i sitt ledarskap. 

Generellt för alla respondenter är att de vill bli mer raka i sitt ledarskap. De anser att 

de skulle kunna bli mer tydliga och raka i sin kommunikation och kunna delegera fler 
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arbetsuppgifter. När vi ställde frågan om hur respondenterna arbetade med feedback 

menade några av dem att det var svårt att ge positiv, daglig feedback då de anser att 

det är så många som gör ett bra arbete dagligen. När det kom till att ge konstruktiv 

feedback menade respondenterna att man sällan konfronterar en person med frågan 

”varför gör du så här?”. Istället går ledarna in och säger ”jag såg att du gjorde så här, 

nästa gång kan du testa och göra på det här sättet, för det kommer leda till att det här 

går snabbare”. Det antagande som vi gör av respondenternas svar är att man är 

instruerande i sitt ledarskap. Om vi kopplar ovanstående påstående till Hersey & 

Blanchard (1996) situationsanpassade ledarskap ska en ledare vara instruerande mot 

en person eller grupp som är ny. I takt med personens och gruppens mognad ska 

sedan ledaren övergå till ett coachande ledarskap. När personen och gruppen mognar 

ytterligare ska ledaren senare bli stödjande, vilket kan liknas med att man ger mer 

ansvar till personen eller gruppen. När personen eller gruppen utvecklats ännu mer 

kan ledarens roll bli delegerande, där ledaren delar ut ansvarsfördelningen på en eller 

flera personer vilket underlättar ledarens roll, skapar en större förståelse hos personen 

eller gruppen kring de arbetsuppgifter de har och skapar en större motivation hos den 

anställde. Vår uppfattning är att många ledare på IKEA är instruerande. Det kan enligt 

våra antaganden bero på att IKEA ständigt rekryterar ny personal och att personal 

flyttas runt på och till olika avdelningar. Vilket i sin tur innebär att många kan lite 

men att man inte lär sig arbetsuppgiften ordentligt. Den stora cirkulationen av 

personal kan också leda till att ledaren inte har tillräckligt stor personkännedom om de 

personer de arbetar med, vilket gör att man inte vet hur man ska agera mot personen 

och därför bara försöker lösa situationen på bästa sätt för stunden. Svårigheten för de 

ledare som har denna arbetsmiljö är hur man ska kunna ta sig vidare till det 

coachande, stödjande och slutligen delegerande ledarskapet. Under den tidigare 

forskningen tog vi upp Forslund (2010) som menade att man genom att skapa 

informella ledare kan skapa en högre grad av ansvarstagande inom arbetsgruppen. 

Varför arbetar inte IKEA mer aktivt och uttalat med att skapa informella ledare som 

kan ta ansvar när chefen inte är där? De skulle även kunna ta ansvar när chefen är på 

plats men underlätta chefens jobb genom att vara en stödjande funktion under arbetets 

gång. En av respondenterna visar tydligt att arbetet redan sker på detta sätt på vissa 

avdelningar. Det visar sig genom följande citat av Johan.  
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Jag måste veta att det kommer hända saker även om jag inte är här på varuhuset. Man har 

alltid en eller två personer på avdelningen som man vet att man kan lita på fullt ut, och man 

vet att de kommer ta ansvaret som behövs. Här brukar vi benämna dem som nyckelpersoner, 

så att alla vet att när jag är borta, då är det den här personen som har ansvaret. 

 

Om vi än en gång återkopplar till Hersey & Blanchard (1996) så har en chef, genom 

att skapa vissa informella ledare kommit till det delegerande ledarskapet hos de 

informella ledarna. Därför kan de vara instruerande och coachande med nya 

medarbetare och blir understödda av de informella ledarna som kan bidra i detta 

ledarskap. 

 

I resultatdelen framhålls de mjuka värdena som viktiga hos en ledare på IKEA. 

Ledarskapet hos respondenterna uppfattas av oss som karismatiskt. Ledarskapet på 

IKEA kan till stora delar liknas med Path- Goal teorin. Enligt Path- Goal teorin, men 

även många de tidigare benämnda ledarskapsstilarna, ska en ledare tydliggöra målen 

och vägen dit, vara stödjande, deltagande och prestationsinriktad. På IKEA försöker 

man se människan, vara uppmuntrande och få folk att må bra på arbetsplatsen. Några 

av respondenterna pekar också på att om man vet att vissa personer strävar efter att 

avancera inom organisationen ska de personerna ges utmanande arbetsuppgifter som 

möjliggör för dem att visa framfötterna. Man försöker även att arbeta med mål, men 

respondenterna menar att vissa avdelningar har svårare än andra att sätta mål, av olika 

anledningar. Detta gör det svårt för dem att underlätta vägen, då den blir oklar. Det 

som inte framgår av intervjuerna och som Path- Goal teorin anser vara viktigt för att 

nå målet är att tydliggöra hur man ska nå dem. Det framgår inte av intervjuerna att 

man har en plan för hur man ska nå specifika mål.  
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6.2 Påverkan på ledarskapet 

	  
 

Baserat på det resultatet som vi presenterat har vi kommit fram till sex faktorer som 

har påverkat respondenternas ledarskap i sin roll på IKEA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  

	  

	  

 

 

 

 

 

Ledarskap	  

IKEA:s	  värderingar	  
Tidigare	  
yrken,	  	  

Ledaregenskaper	   Föreskrivna	  ledarskapet	  på	  
IKEA	  

Idrottsbak
grund	  

Tidigare	  
chefer	  

IKEA:s	  
Ledarskapsutbildningar	  
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Respondenterna är överens om att IKEA:s värderingar till viss del måste finnas 

naturligt hos de som är anställda på IKEA. De menar att om mycket av värderingarna 

inte finns naturligt så kommer man få svårt att anpassa sig till den miljö som finns på 

IKEA. Därför menar respondenterna att denna punkt inte är något de varit tvungna att 

anpassa sig efter, utan det fungerar som en naturlig del av deras personlighet. IKEAs 

ledarskapsutbildningar bidrar också till att skola in IKEAs värderingar hos 

personalen, detta bidrar än mer till att alla lär sig och förstår IKEAs sätt att arbeta och 

leda. Slutsatsen man kan dra är att det finns en rad saker som påverkat chefernas 

ledarskap på IKEA. Tidigare erfarenheter är något som format chefernas ledarskap. 

Det kan vara tidigare idrottsledarerfarenhet, aktiv idrottskarriär, föräldrar, tidigare 

chefer, ledare eller andra personer som gjort avtryck på våra respondenter. Många av 

respondenterna framhöll mjuka värden som viktiga i deras personliga ledarskap. Att 

kunna vara lyhörd, omtänksam och driven var de specifika egenskaper och 

karaktärsdrag som lyftes fram gång på gång vid intervjutillfällena. IKEAs 

ledarskapsmodell (se s.31-32) visar hur organisationen vill att chefen ska leda. Detta 

innefattar bland annat att ledaren ska inspirera, vägleda och utveckla i sitt ledarskap. 

 

6.3 Bildvisning 
	  
 

Ett av de mest intressanta inslagen under intervjutillfällena var när vi genomförde 

foto- eliciteringen då det gav en bra bild över respondenternas förställning om 

idrottsledarskap. Bilder på Niklas Wikegård, Pia Sundhage och Bengt Johansson 

lades fram och vi bad respondenterna berätta vad de tänkte om ledarna och vad de 

trodde att de här personerna kunde bidra med på IKEA. Eftersom ingen av 

respondenterna har någon personlig erfarenhet av de här tre ledarna så kan svaren 

liknas vid en fördomsprofil, där mediabilden av personerna blir det som kommer 

fram. Att respondenterna inte skulle anse att Wikegård hade de värderingar som 

efterfrågades på IKEA var något vi förutspådde skulle komma upp. Däremot så var 

det många av respondenterna som efterfrågade hans sätt att kunna förmedla en rak 
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kommunikation. Frågan är hur man kan implementera rak kommunikation på IKEA, 

utan att ta in Wikegårds övriga sätt att vara som person? Uppfattningen man får vid 

intervjuerna är att en rak kommunikation per definition innebär att man som chef är 

för hård och då inte passar in i IKEAs modell. Vissa av respondenterna menade att 

man ibland gick på tå och, som de utrycker det, ”gav för många chanser”. Istället 

skulle man kunna ta tag i saker innan man anser att det blivit ett problem. Det är svårt 

att sätta fingret på vad som anses vara det tabubelagda i den raka kommunikationen. 

En tes kan vara att respondenterna nämner den raka kommunikationen i samband med 

bilden på Wikegård, en person som är känd för att vara ”bullrig” och inte alltid uttalar 

sig på ett sätt som är förenligt med IKEA. En av respondenterna menar: ”Ställer man 

krav så är man automatiskt den här hårda chefen som inte är riktigt okej inom IKEA”. 

Om man tänker sig ett scenario där man som idrottsledare ser att personer, under en 

match inte gör sitt bästa så är det nog få ledare som bara skulle låta det passera. 

Varför kan man då inte ställa krav på medarbetare, personer är anställda och får lön 

för att vara där. Att ställa krav verkar vara förenligt med att skälla och vara elak, när 

det inte egentligen inte behöver vara det. Att en ledare ställer krav innebär väl att en 

medarbetare tar ansvar? När vi visade bilder på Johansson och Sundhage var däremot 

de flesta respondenterna överens om att båda skulle passa bra in på IKEA:s 

värderingar. Styrkan att bygga en väl fungerande grupp var något som framhölls som 

deras styrkor. Noterbart är däremot att vissa av respondenterna ifrågasatte deras 

sakkunskap. Intressant, dels för att sakkunskapen inte var något som respondenterna 

framhöll som viktigt hos en ledare på IKEA och dels för att både Sundhage och 

Johansson är kända för att ge laget ansvar och bara gå in när det behövdes. En av 

respondenterna var dock imponerad av Johanssons ledarskap. ”… Han var ju en 

tränare som verkligen gav spelarna ansvaret. I alla fall så länge det gick bra, när det 

inte gick bra då gick han in och styrde hur de skulle spela…” Är inte denna typ av 

ledarskap något som borde vara eftersträvat i vilken organisation som helst? Ett 

ledarskap där man bygger gruppen, få gruppen att veta vad och hur saker och ting ska 

göras och att ledaren enbart går in och korrigerar när man ser att gruppen inte själva 

reder ut det.  
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6.4 Ledarens styrkor 
 

På frågan över vad som kännetecknar en god ledare inom IKEA så var det ingen av 

respondenterna som framhöll att tidigare erfarenheter eller sakkunskap skulle vara 

viktiga. Istället framhöll de att en god ledare skulle vara lyhörd, ödmjuk, omtänksam, 

prestigelös, flexibel, lojal och trovärdig. Egenskaper som framstår som mjuka och 

som även stämmer väl överens med IKEA: s värderingar. Värderingar som innebär att 

man inte ska kunna urskilja vem som är chef och vem som är medarbetare. Katz 

(1955) framhåller de humana egenskaperna som den viktigaste egenskapen hos en 

ledare oavsett vilken befattning personen har.  

 

De ledarskapsstilar som vi presenterade under tidigare forskning innebär också att 

ledaren har sociala egenskaper. Men ledaren har också lärt sig att anpassa sitt 

beteende beroende på situation som gruppen eller individen anpassat sig till. Det 

situationsanpassade ledarskapet är det som vi anser stämmer bäst överens med ledarna 

på IKEA. En ledare bör ha vissa kunskaper om sina medarbetares personligheter, för 

att få ut maximalt av alla. Våra respondenter med idrottsledarbakgrund menar att 

vissa delar av de egenskaper som vi anser vara humana egenskaper har kommit från 

idrottens sätt att leda en grupp och coacha människor. Påståendet blir extra tydligt vid 

följande citat från Jessika. 

 
Mycket coaching tänker jag. Inom idrotten har individerna redan så mycket driv så där 

handlar det mer om att lotsa dem, att vara där mer som stöd och bollplank. Beroende på 

person så känner jag att jag kan tillämpa det även här på IKEA. Har en person varit här på 

IKEA en vecka så kan man inte coacha dem på det sättet för de behöver ju så mycket mer än 

det… 

 

Det blir alltså tydligt här att respondenten har tagit med sig kunskap och erfarenhet 

från idrottsvärlden och applicerat detta på sitt ledarskap inom näringslivet. Om man 

väljer att se det från ett annat perspektiv så anser inte de chefer som inte har någon 

idrottsledarbakgrund, att de saknar dessa humana egenskaper i sitt ledarskap. De 

chefer som tidigare varit aktiva anser dock att de fått med sig denna typ av kunskap 

från det egna idrottandet. Det framkommer också att respondenterna anser att man 
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som ledare måste kunna bedöma situationer och händelser och hur man ska agera 

utifrån det. De antagande vi gör utifrån intervjuerna är att cheferna använder sig av 

det situationsanpassade ledarskapet, där man är instruerande när man tycker att det 

behövs, och är coachande, stödjande eller delegerande när det behövs.  

 

Något som tydligt visar sig från våra respondenter är att de i stora drag använder sig 

av liknande ledarskap i förhållande till varandra. De sätter ett stort värde vid 

förmågan att kunna kommunicera och lyssna på sina medarbetare och de nämner gång 

på gång vikten av att stödja och vägleda dem. Dessa egenskaper stämmer väl överens 

med det coachande ledarskapet som Bruzelius och Skärvad (2011) nämner. Det 

intressanta enligt oss är att de respondenter som saknar idrottsledarbakgrund också 

fokuserar mycket på de egenskaper som det coachande ledarskapet innefattar. Detta 

skulle följaktligen kunna betyda att respondenterna med idrottsledarbakgrund inte 

nödvändigtvis har fått med sig något från idrotten som de utan idrottsledarbakgrund 

saknar. Men det kan också betyda att de respondenter som saknar 

idrottsledarbakgrund har anammat detta ledarskap från deras aktiva karriär inom 

idrotten, som de flesta av våra respondenter har. Det är svårt att se något mönster i 

detta då respondenternas svar är så pass snarlika varandra. Något som måste 

observeras i denna fråga är dock IKEAs egna ledarskapsutbildningar. Det finns en 

stor möjlighet att dessa utbildningar har skolat cheferna på ett särskilt vis så att de ser 

ledarskap på samma sätt, oavsett bakgrund. Detta skulle kunna vara en förklaring till 

respondenternas snarlika svar.     
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7. Diskussion & Slutsats 
 

I diskussionsdelen kommer vi sammanfatta vår syn på resultatet av denna studie. 

Avslutningsvis kommer vi dra de slutsatser vi funnit i studien.  

 

7.1 Diskussion 
 

Studien som genomfördes med tio shopkeepers (avdelningschefer) på IKEA- Kalmar 

där fem personer hade en idrottsledarbakgrund och fem personer saknade en 

idrottsledarbakgrund, kan inte svara för att en idrottsledarbakgrund leder till att du blir 

en bättre ledare inom näringslivet eller att dessa föreställningar är generella inom 

näringslivet. Däremot får föreställningarna svara för hur just dessa tio chefer ställer 

sig till idrottsledarskap och dess betydelse inom näringslivet. Utifrån detta kan vi se 

att ledarskapet är en ständigt utvecklande process där ledaren tar lärdom av tidigare 

erfarenheter och influeras av andra personer. Denna observation stärker Mumfords 

(2010) teorier om att en ledare utvecklas genom erfarenheter och influenser från andra 

personer. Därför kan man tydligt se, baserat på respondenternas svar, att en 

idrottsledarbakgrund kan vara en bra skola att gå, då många av de egenskaper som 

efterfrågas inom näringslivet även bör finnas hos en idrottsledare. Man ska dock inte 

glömma bort IKEAs egna ledarskapsutbildningar som nämndes i analysdelen. Detta är 

viktigt att ha i åtanke då resultatet om en idrottsledarbakgrund kan bli mindre tydligt 

än om studien gjorts på ett företag med mindre uttalade värderingar än de IKEA har. 

Man kan tolka respondenternas svar på ett sådant sätt att IKEAs 

ledarskapsutbildningar ger personalen de erfarenheter som en idrottsledarbakgrund 

annars skulle kunna ge. Dock kan ledarskapsutbildningens process bli enklare om 

man redan skolats i detta genom en idrottsledarbakgrund, då vi funnit många likheter 

mellan dessa. Vi är inte helt säkra på att det ser ut på detta vis generellt inom 

näringslivet. Respondenterna anser själva att IKEA ligger långt fram i utvecklingen 

när det gäller ledarskap, jämfört med deras tidigare arbetsplatser. Det skulle därför ha 

varit intressant att genomföra studien med ett annat företag som kanske inte ligger 
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lika långt fram i utvecklingen. Detta skulle kunnat bidra till att man tydligare sett 

huruvida en idrottsledarbakgrund gagnar chefers ledarskap eller inte.  

 

Respondenterna anser att en idrottsledare borde vara bra på att svetsa samman en 

grupp. Detta är nog så viktigt även inom näringslivet. Respondenterna påpekade 

också att gruppens sätt att fungera hänger ihop med resultatet. En av respondenterna 

menade också att resultatet är viktigt för att gruppen ska fungera. Respondenten 

menade att det inte spelar någon roll om gruppen fungerar bra om inte resultatet är 

positivt, för då måste man kanske säga upp folk. Därför kan man se att gruppens 

sammanhållning är viktig, men att man som ledare måste vara tydlig med den 

målsättning man har och vad som krävs av personerna för att nå dit. Även detta är en 

punkt som en idrottsledare kan ha ha goda kunskaper om. En idrottsledare bör sätta 

utmanande, men realistiska mål för gruppen, och skapa förståelse för hur man ska nå 

målet. Då det krävs en tydlig väg över hur man ska nå målen, behöver en ledare vara 

bra på att ge daglig feedback, konstruktiv och positiv, för att motivera medarbetarna 

och hjälpa dem tillbaka på rätt väg om man ser att någon är på väg åt fel håll. Även 

detta är något som en idrottsledare bör ha kunskap om, då ledarens uppgift är att få de 

aktiva så motiverade som möjligt.  

 

En del som näringslivet kan lära av idrotten är hur man skapar en fungerande grupp. 

En fungerande grupp kan leda till att gemensamma mål blir lättare att sträva efter, 

klimatet på arbetsplatsen blir bättre, vilket minskar konflikter och kan öka kreativitet 

och ansvarstagande hos medarbetare. Inom idrotten försöker man skapa en grupp som 

känner varandra på ett djupare plan än bara det idrottsliga. Inom idrotten åker man 

ofta iväg på träningsläger eller anordnar evenemang för att svetsa samman gruppen. 

Att svetsa samman gruppen på ett djupare plan leder till att man skapar en större 

förståelse för individen. Vissa personer kanske inte älskar varandra men det kan skapa 

en förståelse för varför en person är på ett visst sätt. Vilket kan leda till att man är mer 

överseende och inte irriterar sig på personen, då man vet bakgrunden till varför en 

person är som den är. En annan del som en idrottsledare bör ha tagit med sig är 

kunskapen om att läsa och reagera. En ledare ska kunna bedöma när man behöver gå 

in och påverka och när man ska låta gruppen lösa det på egen hand. En idrottsledare 
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kan sällan gå in och påverka under match eller tävling, utan har pauserna på sig att 

försöka korrigera fel och berömma positiva insatser. Liknande situationer kan ses 

inom näringslivet där ledaren kanske inte kan påverka just vid situationen utan måste 

ta detta vid ett senare tillfälle. Detta var något som respondenterna såg som en 

svårighet, då de menade att feedback ska ges direkt, annars är det lätt att det glöms 

bort. Det kan dessutom vara svårt att ge feedback vid ett senare tillfälle. Om man 

däremot kan återge situation eller händelseförlopp så bör den berörda kunna få 

förståelse för den feedback som ges. 

 

Enligt respondenterna är dock inte allt positivt när det kommer till idrottsledare. 

Några av respondenterna tänkte på idrottsledare som bara står och skriker 

osammanhängande saker till spelare och domare. De menar att en sådan person skulle 

vara förödande för organisationen. Men samtidigt menar de att den typen av ledarskap 

inte skulle bli långvarigt i organisationen då det inte stämmer överens med de 

värderingar och ledarskapsmodeller som IKEA står för. De anser även att den typen 

av idrottsledare ofta inte blir framgångsrika inom idrottsvärlden. 

  

7.2 Slutsats 
 

Slutsatsen vi kan dra av detta arbete är att det är svårare än man tror att föra över ett 

idrottsledarskap till ett ledarskap i näringslivet. Om en ledare har byggt större delen 

av sitt ledarskap och sin ledarskapsfilosofi i en idrottslig kontext, kan det underlätta 

för ledaren att överföra sina kunskaper till andra verksamheter. Exempel på detta är 

Jonas Bergqvist, Bengt Johansson och Pia Sundhage som alla grundat sitt ledarskap 

inom idrotten och konkret kan se likheter till ledarskapet även utanför idrotten. En 

person med bara några års erfarenhet som idrottsledare plockar kanske som bäst med 

sig några delar av det dem lärt sig genom idrotten. Detta såg vi tydligt hos vissa 

respondenter som hade en idrottsledarbakgrund men som inte hade några konkreta 

exempel på vad de hade tagit med sig. Vi såg även en spridning i svaren hos dem som 

hade en idrottsledarbakgrund som visade att det var svårt att överföra vissa delar. Det 

är viktigt att ha i åtanke att bara för att det är svårt att föra över ett idrottsledarskap så 

innebär det inte att ledarskapet som bedrivs på IKEA är dåligt på något sätt. 
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Ledarskapet känns genomtänkt, utarbetat och tydligt, vilket gör att företaget har en 

profil för den typ av ledare man vill ha. Det märktes även tydligt att ledarna hade 

fostrats in i IKEA:s värderingar och filosofier. Detta kan också ligga till grund för att 

man inte anpassar sitt ledarskap efter tidigare erfarenheter utan att man till stor del 

anammar det ledarskap som IKEA förespråkar. Vad man däremot kan reflektera över 

är varför flera respondenter har gett liknande svar angående att ställa höga krav. Är 

det en del av IKEAs värderingar att man inte får ställa höga krav eller är det något 

unikt för varuhuset i Kalmar? Företaget vill ju gå med vinst, därför borde man kunna 

tillåta cheferna att höja ribban mot sina medarbetare. Att ställa höga krav innebär ju 

inte per definition att man som chef är elak eller skäller ut sina medarbetare, utan 

snarare att man ger större ansvar och därför kan förvänta sig mer av dem. Bengt 

Johanssons ledarskap innebär att man skapar kunskap hos sina medarbetare, låter dem 

ta ansvar, och uppmuntrar till kreativitet. Ledarskapet innebär även att ledaren ska 

kunna gå in i situationen och korrigera när det anses behövas. Detta kan också 

medföra till att informella ledare skapas. 

 

Avslutningsvis kommer vi summera några av de slutsatser vi dragit av denna studie. 

 

• Studiens syfte var att öka förståelsen för chefers föreställningar om 

idrottsledarskapets betydelse inom näringslivet. Resultatet av vår studie visar 

att cheferna är väl medvetna om att idrottsledare kan bidra med mycket inom 

näringslivet, däremot visar sig vår underrubrik ”Lättare sagt än gjort” stämma 

väl överens med hur det ser ut i praktiken, då det är svårt och komplicerat att 

överföra ett ledarskap från en organisation till en annan. 

 

• Studiens resultat visar att respondenterna menar att erfarenheter, oavsett 

varifrån, formar och påverkar chefens ledarskap. Dock ställer vi oss frågande 

till hur stor roll den tidigare erfarenheten egentligen har, då samtliga chefer 

skolas på samma sätt inom IKEA genom företagets ledarskapsutbildningar. 

 

• Den föreställning som cheferna på IKEA har om idrottsledarskap, är 

framförallt en ledare som kan få en grupp att sträva mot gemensamma mål. 
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• Cheferna på IKEA anser att en ledare med idrottsledarbakgrund kan bidra med 

teambuilding, rak och tydlig kommunikation samt delegerandet av ansvar.   

 

• Majoriteten av respondenterna pekar på de mjuka värdena som viktiga hos en 

ledare inom IKEA. Detta beror troligtvis till stor del på de värderingar och 

ledarskapsmodeller som IKEA tagit fram sedan tidigare. 

 

• Respondenterna säger sig själva ha de mjuka värdena som sina främsta 

ledaregenskaper. 

 

• Respondenterna vill utveckla ett rakare och mer tydligare ledarskap. 

 

• Respondenterna ser ett tydligt samband mellan en väl fungerande grupp och 

ett positivt resultat. 

 

• En idrottsledare som börjar arbeta på IKEA, har förmodligen lättare att 

anpassa sig efter företagets värderingar och ledarskapsmodeller.  

 

 

7.3 Framtida forskning 
 

Vi anser att det vore intressant att undersöka de som är anställda under de chefer som 

vi intervjuat. Detta för att se om chefernas bild av deras egna ledarskap verkligen 

stämmer överens med hur det egentligen ser ut. Det skulle även vara intressant att 

undersöka ett annat IKEA-varuhus, då en av respondenterna inte trodde att det var en 

likadan kultur i alla varuhus.  

 

En annan studie som skulle vara intressant är om man utförde samma undersökning, 

men i en annan bransch och på ett annat företag. Respondenterna är eniga om att 

IKEA ligger relativt långt fram i deras sätt att se på ledarskap.     
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Bilaga 1- Intervjuguide 
 

Vi som genomför intervjuerna går tredje och sista året på Coaching och Sport 

Management vid Linnéuniversitet i Växjö. Studien är en kandidatuppsats och 

genomförs av Simon Bogefors och Hampus Haettman. Intervjuerna kommer att ta 

plats på IKEAs varuhus i Kalmar. På varuhuset kommer tio personer intervjuas, fem 

som har en idrottsledarbakgrund och fem som saknar idrottsbakgrund. Alla 

respondenter har någon form av chefs- eller ledaransvar på IKEA.  Intervjuerna 

kommer ha en fokusgrupps- karaktär där vi som intervjuare presenterar ett antal 

frågor. Intervjuerna kommer ta plats i ett enskilt rum vid varuhuset i Kalmar, där 

respondenterna kan känna sig avslappnade i en bekant miljö. 

 

Alla fokusgrupper kommer, oavsett bakgrund, få ta del av samma typ av frågor för att 

vi ska kunna urskilja om det finns någon skillnad i ledarskapet beroende på bakgrund. 

 

Respondenterna har valts ut efter ett organisationsschema som vi fått oss tillhanda av 

respektive varuhus. Vi har efter det kontaktat varje respondent personligen för att 

undersöka vilken bakgrund de har och om de vill delta i denna studie. 
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Etik 
 

Det finns en rad etiska principer och riktlinjer att ta hänsyn till för genomförandet av 

denna studie. Gemensamt för dessa riktlinjer är att de är till för att skydda 

respondenten. Bryman (2011, s. 131-132) förklarar dessa begrepp närmare.  

 

Informationskravet: Forskarens uppgift är att göra respondenten medveten om 

studiens syfte, informera att deltagandet i studien är frivilligt samt klargöra vilka 

moment som ingår i studien (Bryman, 2011). 

 

Respondenterna i vår studie kommer innan intervjutillfället att kontaktas via e-post 

eller telefon där vi informerar om studiens syfte samt att de är en frivillig 

undersökning där respondenten har möjlighet att hoppa av när den önskar.  

 

Samtyckeskravet: Respondenten har rätten att själv besluta över sin medverkan i 

studien. Om respondenten skulle vara minderårig så ska godkännande ges från 

vårdnadshavare (Bryman, 2011). 

 

Som ovan nämnt så kommer samtliga respondenter att få bestämma själva över deras 

medverkan i studien. Ingen av respondenterna i vår undersökning kommer att vara 

minderårig då vi enbart kommer att intervjua chefer inom näringslivet.  

 

Konfidentialitetskravet: Samtliga personliga uppgifter som ges från respondenten ska 

skyddas och behandlas med anonymitet (Bryman, 2011). 

 

Respondentens personliga uppgifter kommer att skyddas och behandlas med 

konfidentialitet.  

 

Nyttjandekravet: Informationen som ges från respondenten får enbart användas 

utifrån studiens syfte (Bryman, 2011). 
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Respondenten kommer att underrättas om att all information och svar som de ger i 

intervjun, enbart kommer att användas i denna studie. 

 

Frågeställning till respondenterna 

 

Introduktionsfrågor 

 

• Vilka avdelningar arbetar ni på? 

• Vad är era arbetstitlar? 

• När började ni arbeta på IKEA? 

• När började ni arbeta i er nuvarande roll? 

• Tidigare ledarerfarenheter. 

Division 1 högsta nivå, nuvarande roll – idrottsskola 7 år.  

 

Det personliga ledarskapet 

 

• Vad upplever du som viktigt hos en ledare inom er organisation? 

• Vad upplever du att du har för bra ledaregenskaper? Vad skulle du vilja 

utveckla ytterligare?  

• Vad anser ni är viktigast för att få en fungerande arbetsgrupp? (Hur gör du för 

att få en fungerande grupp?) 

• Beskriv hur ditt ledarskap har utvecklats sedan ni började jobba som ledare? 

• Vart har ni hämtat grunden till ert ledarskap? Vilka faktorer anser ni har 

påverkat ert ledarskap under resans gång? 

• Hur har ditt idrottsledarskap påverkat ditt ledarskap inom denna organisation?  

• Hur mycket har ni anpassat ert eget ledarskap efter IKEAs ledarskapsfilosofier 

och modeller? 

• Hur arbetar ni med feedback (positivt och negativt)? Hur ofta? 

• Hur upplever ni era relationer till era anställda? 

• Hur arbetar ni som ledare för att motivera era anställda? 

• Om vi säger idrottsledarskap, vad tänker ni då? 
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• Lägga fram bilder på Bengt Johansson, Niklas Wikegård & Pia Sundhage, 

Vad tänker ni? Nyckelord? Vad tror du att dessa ledare skulle kunna bidra 

med på er arbetsplats? 

• Finns det någon idrottsledare ni beundrar, varför?  

 

Det externa ledarskapet 

 

• Hur påverkas ditt ledarskap av de krav du får från dina egna chefer? 

• Nämn några egenskaper som du tycker är viktiga hos en chef? 
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