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Sammanfattning
Min forskning tog sin utgångspunkt i övertygelsen om att det finns en maktdistans i
samtliga samhällen och att det har funnits genom alla tider. Från de mest uråldriga
stammarna till dagens moderna samhälle. Problemformulering På vilket sätt kan
maktdistansen förklara delaktigheten inom ICA, distributionsenheten Stockholm?
byggde på att ämnet var intressant när det diskuteras offensivt kvalitetsutveckling inom
organisationen. Några av hörnstenarna i den offensiva kvalitetsutvecklingen är ett
engagerat ledarskap och att skapa förutsättningar för delaktighet. Även organisationens
egna kärnvärden som cheferna ska arbeta efter går att koppla till den offensiva
kvalitetsutvecklingen. För att få fram ett underlag för forskningen utgick studien ifrån
Hofstedes huvudfrågor som han använde när han studerade dimensionen maktdistans.
Huvudfrågorna som användes i studien var;


Hur ofta upplever Du att anställda är rädda för att uttrycka missnöje med sin
chef?



Hur upplever Du att din närmsta chef faktiskt fattar sina beslut?



På vilket sätt att fatta beslut skulle Du föredra hos din närmsta chef?

Syftet med forskningen var att kartlägga på vilket sätt kan maktdistansen förklara
delaktigheten inom processen expedition. Resultatet av forskningen ska användas för att
sprida kunskapen kring ledarskap och maktdistans, inom organisationen. Studien
genomfördes enligt Tonnquist projektmodell och mallar. Hela uppsatsen var uppbyggd
som ett projekt med fyra olika steg; förstudie, planering, genomförande och ett
avslutande. Studien genomfördes utifrån den kvantitativa designen och metoden
surveyundersökning (pappersenkät). Dataanalyseringen skedde efter en
sammanställning av enkäterna som gjordes enligt Likert-skalan. Det som var intressant i
analyseringen var att hitta medelvärdet på de olika frågorna som ställdes.
Slutsatsen av studien blev att det fanns tendenser att:


Det fanns individer som upplevde att det fanns kollegor som var rädda för att
uttrycka sitt missnöje till sin närmsta chef.



Nästan hälften av respondenterna upplevde att deras närmsta chef fattar beslut i
demokratisk ledarstil.



De flesta önskade att deras närmsta chef skulle använda en demokratisk
ledarstil.

När det gällde själva slutsatsen på problemformuleringen; var tendensen att det fanns ett
engagemang bland respondenterna och att maktdistansen inte upplevdes som stor inom
organisationen. Att maktdistansen inte upplevdes som stor är positivt när det gäller
organisationens fortsatta arbete med offensivt kvalitetsarbete.

Nyckelord:
Kvalitetsarbete, ledarskap, ledarstil, makt, maktdistans
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Abstract
My research started from the conviction that there is a power distance in all societies
and that it has existed throughout all times, from the most ancient tribes to the modern
society of today. The problem, how can the power distance explain participation within
distribution unit Stockholm, was based on the theory that the subject was interesting
when it discussed proactive development within the organization. The cornerstones of
the proactive development of power are a committed leadership and a desire to create
conditions for employee participation. The organization’s own core values that the
managers should work with can be linked to the proactive quality development. In order
to provide a basis for research, the study utilized Hofstedes main questions, which he
used when he studied the dimension of power distance. The main questions used in the
study were:




How often do you find that employees are afraid to express disagreement with
their manager?
How do you feel about the way that your nearest manager actually makes his
decisions?
Which way of making decisions would you prefer your manager to use?

The purpose of this research was to identify how power distance can explain
participation in the process expedition. The results of the research will be used to
provide knowledge about leadership and power distance within the organization. The
study was conducted according to the Tonnquist project model and templates. The essay
was constructed as a project of four different stages: feasibility study, planning,
implementation and a conclusion. The study was conducted based on the quantitative
design and method of survey study (paper questionnaires). Data analysis was done after
a compilation of surveys conducted according to the Likert scale. The interesting part
of the analysis was finding the average of the various questions posed.
The conclusion of the study was that there were the following tendencies:
 Some individuals felt that they had colleagues who were afraid to express their
discontent to their nearest manager.
 Nearly half of respondents felt that their immediate manager made decisions in a
democratic style of leadership.
 Most wanted their nearest manager to use a democratic style of leadership.
When it came to the conclusion of the defined problem, the tendency was that the
respondents felt involved and that power distance was not perceived as high within the
organization. The fact that the power distance was not perceived as high is very positive
with regard to the organization's continuation with their proactive quality work.
Key words:
Leadership, leadership style, power, power distance, quality work
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1

Inledning

I det inledande kapitel kommer du som läsare bland annat att få läsa om bakgrunden till
varför uppsatsen du har i din hand, handlar om Ledarskap och maktdistans.
Lösningsmetoden och de metoder som användes i min forskning presenteras. Vidare får
du läsa om problemformuleringen, syftet och målet med uppsatsen. Kapitlet avslutas
med beskrivningar om mina avgränsningar, antagande, begränsningar och presentation
av organisationen DE Stockholm där studien har genomförts.

1.1

Bakgrund

I min tidigare forskning kring kulturanalys på DE Stockholm (distributionsenheten)
inom ICA, som skrivs i form av en B-uppsats, ”Det finns i väggarna – Långsiktighet
och kortsiktighet” (Lätt, 2010) kom jag fram till att det fanns ett antal ytterligare
intressanta infallsvinklar att studera inom organisationen, när det gällde Hofstedes fem
kulturella dimensioner. De dimensionerna som föreslogs forska vidare om inom
organisationen var maktdistans och kollektivism - individualism (Lätt, 2010, s. 15). Det
har dock tillkommit ytterligare en dimension, eftergivenhet kontra återhållsamhet
(Hofstede, Hofstede, & Minkov, 2011, s. 348), sedan B-uppsatsen skrevs.
När det nu blev aktuellt med att skriva en kandidatuppsats inom Kvalitetsteknik, togs
frågan upp med Logistikchefen, på den organisationen där kulturanalysen genomfördes.
Kunde det vara av intresse ur organisationens synvinkel att studera vidare någon av de
kulturella dimensionerna som kom fram i B-uppsatsen? Logistikchefen1 ansåg att
dimensionen maktdistans var av större intresse just nu, ur organisationens synvinkel.
Maktdistans definierade Hofstede och Hofstede (2005, s. 59): "Den utsträckning i vilken
de mindre inflytelserika medlemmarna av organisationer och institutioner i ett land
förväntar sig och accepterar att makten är ojämnt fördelade.” Det fanns en osäkerhet i
den undersökta organisationens struktur och arbete under 2010. Dåvarande Logistikchef
slutade under våren och fram tills den nya tillsattes i december, var det en konsult som
hade rollen som Logistikchef på DE Stockholm. Vidare nämnde Logistikchefen att rent
historiskt har det i många situationer varit mer arbetarna som styrt cheferna, än som det
generellt borde vara att cheferna styr medarbetarna. Logistikchefen nämnde även att
rent historiskt har det varit en låg omsättning av medarbetare, sedan organisationen
startade enheten år 2000.
Även dimensionen kollektivism – individualism skulle vara intressant ur
organisationens synvinkel att undersöka, ansåg Logistikchefen. Enligt Logistikchefen
skulle dimension varit intressant att studera, med tanke på medarbetarnas syn på sin roll
i organisationen och deras förståelse för varför just det lagret de jobbar på finns i
organisationen. Dessutom påpekade Logistikchefen även att organisationens lönesystem
är uppbyggt på individuellt ackord (individualism) och inte gruppackord (kollektivism).
I de inledande samtalen med Logistikchefen framkom uppfattningen att mycket av
organisationens kultur sitter i väggarna. Vad är då kultur? Svaret på den frågan är
skiftande och beroende på i vilken kontext som frågan ställs i. Skulle vi ställt frågan ute
på gatan till någon som gick förbi eller en person som precis varit på föreläsning kring
ämnet kultur, hade vi troligtvis olika svar. Alvesson (2005, s. 12) gjorde sin egen
tolkning kring vad kultur är. Alvesson klargjorde att kulturen inte finns i huvudet på
1

Kristensen, Maria. Logistikchef DE Stockholm. Samtal 110615 mellan kl. 8.00–8.30
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individer, utan någonvart emellan huvuden på en gruppering individer där avsikter och
symboler uttryckssätts öppet, men också i konkreta föremål.
Vad var det då som konstaterades i min tidigare kulturanalys? Det som framkom var
följande (Lätt, 2010, s. 22);


De flesta var positiva till att arbeta i organisationen, vilket berodde bland annat
på öppenheten som finns mellan medarbetarna och cheferna.



Lönenivån var positiv.



De flesta vet var de kunde få tag i information, både kort- och långsiktiga mål.



Övervägande del önskade någon form av morot på längre sikt.



Den största överraskningen för mig var att kunskapsskillnaden i det svenska
språket, var betydligt större än vad jag hade förväntat mig.

Den slutsats som drogs efter genomförd kulturanalys (Lätt, 2010, s. 22), långsiktighet
kontra kortsiktighet, var att det främst var ett sekundärt samband mellan hur det
fungerade mellan medarbetarna och cheferna kring kulturdimension långsiktighet kortsiktighet. Mycket av agerandet berodde på kulturen som sitter i väggarna.
Hur kan en organisation förändra ett agerande som är inarbetat? En väg kunde vara att
organisationen började arbeta med Total Quality Management, vilket på svenska heter
offensiv kvalitetsutveckling (Bergman & Klefsjö, 2007, s. 37 ff). Grunden för att kunna
arbeta med offensiv kvalitetsutveckling är ett engagerat ledarskap, med hörnstenarna;
sätt kunden i fokus, arbeta med processer, basera beslut på fakta, arbeta ständigt med
förbättringar och skapa förutsättningar för delaktighet. Hörnstenarnas innebörd går att
koppla till ICA:s kärnvärden:


Incitament – VILL: Att medarbetaren känner sig engagerad.



Information – VET: Att medarbetaren känner sig välinformerad, vet vilka
uppgifterna är och dess utgångspunkter.



Kompetens – KAN: Att medarbetaren känner sig kvalificerat att lösa sina
arbetsuppgifter.



Befogenheter – FÅR: Att medarbetare anser att befogenheter går ihop med
ansvaret.



Ansvar – BÖR: Att medarbetaren känner ansvarighet för sina uppgifter
(Nyqvist, 2011, s. 10).

1.2

Lösningsmetoden

Examensarbetet har genomförts enligt Tonnquist (2008, s. 16 ff) projektmodell och
mallar. Det innebar att uppsatsen var uppbyggd som ett projekt, som var indelat i fyra
olika steg:
1. Förstudien – undersökte villkoren och specificerade uppgiften.
2. Planeringen – framställde förslaget för ett genomförande.
3. Genomförandet – arbetade med projektet och användandet av resultatet som
projektet kommit fram till.
4. Avslutandet – bedömde värdet av projektet och stängde ned projektet.
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Det som var viktigt enligt Tonnquist modell, var att ett projekt hade ett syfte, ett mål
och att det genomfördes inom en viss given tid.
1.2.1

Projekt Maktdistans

Förstudien genomfördes under våren 2011 och redovisades som ett separat arbete (Lätt,
2011). I samband med att förstudien redovisades, framställdes även planeringen för
kommande arbete. Bägge punkterna godkändes av projektledningsgruppen, som bestod
av studenten/forskaren, handledaren vid högskolan respektive organisationen.
Planeringen av tidsplanen fick av olika skäl göras om vid olika tillfällen under arbetets
gång, men hela tiden gjordes det med projektledningsgruppens godkännande.
Själva genomförande av projektet började med att Inledningen (kapitel ett) och
Metoddelen (kapitel två) skrevs. Efter det arbetet var det dags att titta på vilka teorier
(kapitel tre) som var användbara i studien. Därefter genomfördes själva
enkätundersökningen. I samråd med Logistikchefen och med Lagerchefen inom aktuell
process, bestämdes det att respektive Gruppchef skulle dela ut enkäten i samband med
att deras personal skulle genomföra företagets egen medarbetarundersökning. Den här
punkten förändrades dock under tiden, för att det skulle bli mer effektivt.
Produktionsplaneringen fick i uppdrag att sköta medarbetarundersökningen och min
enkätundersökning. Båda undersökningarna skulle pågå i två veckor. Perioden för
undersökningarna förlängdes dock med ytterligare med en vecka. När perioden var slut
sammanställdes datan i Resultatkapitlet (kapitel fyra). Nästa steg var att skriva
Reflektionskapitlet (kapitel fem), där teorier och resultat kopplas samman. Studiens
slutsatser presenteras i kapitel sex.
Avslutningen bestod av att resultatet överlämnades till beställaren, samt till högskolan
för bedömning. Projektgruppen utvärderade även projektets genomförande och
avvecklade hela projektet.

1.3

Problemformulering

På vilket sätt kan maktdistansen förklara delaktigheten inom DE Stockholm?
Ovanstående mening var själva problemformuleringen som min studie byggde på.
Varför var då maktdistans intressant och för vem var det här intressant? Ämnet var
intressant ur en offensiv kvalitetsutveckling tänkande och därmed var det även
intressant ur både min forskningsvinkel och organisationens synvinkel. En
grundförutsättning för att offensiv kvalitetsutveckling ska kunna fungera, är ett
engagerat ledarskap. Ledarskapet handlar om både engagemang och ledarskap
(Bergman & Klefsjö, 2007, s. 50 ff). Ledarskapet ska få medarbetarna att känna sig
trygga i sina sysslor och stolta över vad de själva, gruppen och organisationen
genererar. Ledarskapet bygger också på det personliga engagemanget, genom en
synlighet och tydlighet som uppnås genom egen kunskap och insikt kring
kvalitetsutveckling.
En av de andra hörnstenarna i den offensiva kvalitetsutvecklingen är att skapa
förutsättningar för delaktighet. För att ledaren ska lyckas med den här hörnstenen är att
ledaren lyckas göra det lättare för alla medarbetare att vara inblandade och dynamiskt
kunna utöva inflytande på beslut och vara delaktiga i utvecklingen (Bergman & Klefsjö,
2007, s. 48 ff). Tanken med hörnstenen är att medarbetaren som har förutsättningar för
att kunna utföra ett bra jobb och känner yrkesstolthet, kommer också att vara engagerad
i sitt arbete och bidra med sin kunskap till att förbättra processerna och produkterna
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ytterligare. Delaktighet och engagemang åstadkommer ledaren genom delegation av
ansvar och befogenheter.
En annan anledning till att valet föll på maktdistans, var att det skulle vara intressant att
studera ämnet. Med tanke på att vi alla vet, att vi lever i en allt mer globaliserad värld.
Individer flyttar i allt större omfattning runt om i världen av olika skäl. Den här
globaliseringen har gjort att till exempel DE Stockholm har en stor etnisk mångfald. Att
studera hur medarbetare och chefer med olika etniska bakgrunder ser på den kulturella
dimensionen maktdistans skulle vara en intressant vinkel att studera organisationen ur.
Är mångfalden positiv eller negativ ur maktdistansen synvinkel och påverkar
mångfalden i den offensiva kvalitetsutvecklingen? Eller kan det vara den inbyggda
hierarkin i organisationens uppbyggnad som påverkar maktdistansen?

1.4

Syfte

Syftet med uppsatsen var att kartlägga på vilket sätt kan maktdistansen förklara
delaktigheten inom DE Stockholm och processen expedition. Uppfattningen kring
maktdistans brukar skilja sig åt mellan ledarna och deras underställda (Denscombe,
2009, s. 59). De styrdas bild brukar generellt ge en bättre bild än ledarnas av hur det ser
ut och anledningen är att det är lättare att observera sin chef ledarskapsstil än sin egen.
Ledarskapstilen påverkar det ledarskapet och möjligheten att skapa förutsättningar för
delaktigheten. Resultatet som uppsatsen kom fram till skall kunna användas för att
sprida kunskapen kring ledarskap och maktdistans, inom organisationen. Tanken var att
resultatet som framkom ska även kopplas till ICA:s kärnvärden (se kap. 1.1).
Kärnvärdena som organisationen tagit fram är en del av ledarskapet som cheferna ska
arbeta efter. I organisationens kärnvärden finns mycket av tankarna kring den offensiva
kvalitetsutvecklingens tankar.

1.5

Mål

Målet med uppsatsen var att presentera ett material kring hur maktdistansen ser ut i den
specifika miljön som empirin handlar om. Det materialet ska sedan vara ett underlag för
den undersökta organisationens ledning för att de skulle få vetskap om på vilket sätt kan
maktdistansen kan förklara delaktigheten i organisationens process expedition.
Underlaget ska kunna ligga som grund för att organisationen ska kunna arbeta vidare
kring ämnet ledarskap och maktdistans, när till exempel organisationens kärnvärden
beaktas. Ämnet är även kopplat till offensivt kvalitetsutveckling, med dess hörnstenar.

1.6

Avgränsningar/antagande/begränsningar

I kommande del förklaras avgränsningar, antagande och begränsningar som är gjorda i
studien. Avsnittet avslutas med en presentation av en del begrepp och hur de var tänkta
att tolkas som i den här studien.
1.6.1

Avgränsningar

Följande avgränsningar är gjorda:


Organisationen har valts genom min kännedom om verksamheten.



Enheten valdes på grund av dess mångkulturella mångfald.



Frågorna har utgått från Hofstede och Hofstede (2005, s. 55 ff) frågor kring de
olika kulturella dimensionerna.
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1.6.2

Antagande

Forskningen gjordes på antagandet att det finns en maktdistans inom DE Stockholm.
Antagande byggde på fyra delar:
1.

Själva organisationsstrukturen (se kap. 1.8.1) som bygger på att desto högre upp
i strukturen en person befinner sig, desto större inbyggd makt finns det.

2. Att det finns ojämlikheter i samtliga samhällen (Hofstede & Hofstede, 2005, s.
53). Ojämlikhet fanns redan när människan var samlare och jägare, vissa var
större, starkare och andra var smartare. Nästa steg i utvecklingen var att vissa
människor hade större makt att påverka andra människors beteende än andra.
3. Min utgångspunkt var att chefens ledarskapstil påverkar hur medarbetarnas
delaktighet i den offensiva kvalitetsutvecklingen fungerar.
4. Det är mer medarbetarens individuella egenskaper som påverkar maktdistansen
till chefen, än personens etniska ursprung.
1.6.3

Begränsningar

Studien hade vissa begränsningar kring hur vi kan generalisera resultatet, bland annat;


Organisationen valdes genom min kunskap om organisationen



Att ämnet var intressant ur både min och organisationens synvinkel.



Studien var enbart gjord på en enhet.



Studien var gjord enbart på en av processerna.



Studiens resultat kan vara påverkat av min anställning på DE Stockholm och
min bakgrund inom organisationen och min egen övertygelse. Min målsättning
var dock att vara neutral i min studie.

1.6.4

Beskrivning av termer

I den här studien har följande termer använts:


DE Stockholm: Distributionsenheten.



Expedition: Processen där expeditörerna åker och plockar ihop beställningar
som butiker har gjort, för leverans. Det är en av processerna i LICA.



Gruppchef: Person som är chef för ca 25 medarbetar/person.



Huvudfrågor: Frågor som utgick från Hofstede och Hofstede tre frågor för att
identifiera maktdistansen i olika kulturer.



Kontrollfrågor: Frågor som användes som komplettering och bekräftelse på
respondenternas svar på de tre huvudfrågorna.



Lagerchef: Personen som är chef för gruppcheferna, inom processen expedition.



Logistikchef: Personen som är huvudansvarig för DE Stockholm.



LICA: Logistiks huvudprocesser, där det ingår från butik beställer produkten
tills det att butiken har fått produkten levererad till butik och även
returhanteringen.
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1.7

Presentation av organisationen

Huvudorganisationen ICA har en historik som går ända tillbaka till 1917 (ICAhistorien). ICA tillhör en av Sveriges största livsmedelskedjor och har även verksamhet
i vissa av våra grannländer (ICA, 2011a). Organisationen har även andra sektioner än
livsmedel, till exempel bank och egen skola för organisationen.
Enheten som har studerats finns beläget i Stockholmsregionen, närmare bestämt i
Kallhäll. Enheten öppnade med sin verksamhet år 2000 (ICA, 2011b) och var då den
andra enheten i Stockholmsregionen. I början av 2011 lades den andra enheten för
organisationen ner.
Organisationen i Kallhäll består idag av ca 285 antal medarbetare varav ca 97% män
(Andersson, 2011, s. 18). Det finns en stor mångfald bland medarbetarna i
organisationen. Med stor mångfald avses att medarbetarna kommer ifrån ca 30 etniska
folkgrupper, olika religioner, åldersskillnad från 18 år till 65 år och medarbetare med
låg utbildning till de som har universitetsutbildningar.
1.7.1

Organisationsstrukturen

Logistikchef

Lagerchef

Gruppchef

Gruppchef

Gruppchef

Gruppchef

Gruppchef

Gruppchef

Ca 25
medarbetare

Ca 25
medarbetare

Ca 25
medarbetare

Ca 25
medarbetare

Ca 25
medarbetare

Ca 25
medarbetare

Figur 1. Logistikchefens organisation på DE Stockholm (januari 2011) inom processen
expedition.
Logistikchefens organisation är hierarkiskt uppbyggd. Ska hierarkin inom processen
expedition beskrivas ser den ut som figur 1 på vald organisation.
Nu har du som läsare fått en hel del bakgrundsmaterial till studien som genomförts. I
nästa kapitel beskrivs de delar som tillhör Metoddelen. Ni kommer att läsa om hur och
varför de olika valen gjordes kring genomförandet av studien.
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2

Metod

Vad är forskning? Vi har alla forskat under vår uppväxt. Under vår uppväxt har vi lärt
oss en mängd olika saker, det kan till exempel handla om jordens dragningskraft och
tyngdlag. Det lärde vi oss genom att utforska vår omgivning under uppväxten. Vi hade
till exempel inte lärt oss de teoretiska kunskaperna än, kring dragningskraften eller
tyngdlagen när vi kastade oss utför backarna under vinterhalvåret med vår pulka. Trots
det lärde vi oss att desto längre upp i backen vi började åka, desto snabbare hastighet
fick vi när vi kastade oss nerför backen. Under vår livstid registrerade vi olika
egenskaper om vad som hände runt oss i vår omgivning. Det gjorde att vi fick kunskap
om vår omgivning och vad som hände i olika situationer (Patel & Tebellus, 1987, s. 9).
Varför räckte inte vår kunskap vi samlade på oss under vår tidigare livstid för att vi
skulle förstå världen runt oss? Det fanns säkert många olika svar på det, men några skäl
var:


Vi hade olika erfarenheter.



Vi tillförde olika erfarenheter som inte egentligen hörde ihop.



Vi fick inte tillräckligt med underlag för våra slutsatser.



Vi hade för svag kvalité på vår information (Patel & Tebellus, 1987, s.10).

Däremot, det som vi rent allmänt kallar forskning är i princip motsatsen till ovan
nämnda beteende. För att det ska få kallas vetenskaplig forskning, gäller det att
personen/personerna gör en aktiv, systematisk och rationell process för att åstadkomma
nya kunskaper och öka vetandet inom något specifikt område (Norberg, 2011a, s. 2).

2.1

Forskarens förhållningssätt

Samtliga bilder kan tolkas på flera olika sätt. Vidare finns det även bilder där det gäller
att hitta en dold figur (Patel & Tabellus, s. 24 ff). Ser du både häxan och den vackra
flickan på bilden?

Figur 2. Hur många ansikten kan du se? (Illusions, n.d)

-8-

Vad du såg berodde på vilket perspektiv du hade när du tittade på bilden. Det går enbart
att se en av bilderna i taget, men du kan ha den ena bilden kvar i ditt minne medan du
tittar ur ett annat perspektiv. Det som var meningen med det här resonemanget var att
desto fler olika par ”glasögon” du använde desto fler infallsvinklar fick du och kunde se
en sak på mer än ett sätt. Varje par ”glasögon” breddade din förståelse av helheten,
vilket är viktigt i många situationer.
2.1.1

De fyra huvudperspektiven

Inom forskningen finns det fyra stycken huvudperspektiv att se på världen och vilken av
de olika typerna som forskaren är till övervägande, påverkar forskaren hur den tar till
sig de resultat och problem som forskningen ger på olika sätt (Norberg, 2011a, s.3).
Forskarens huvudsakliga perspektiv påverkar ofta även forskarens
undersökningsstrategi, som kan vara:
1. Postpositivistiska perspektivet utgår från att observera, mäta och kontrollera en
teori (Norberg, 2011a, s.3). Forskaren utgår från en teori och sedan undersöker
hur väl teorin stämmer överens med verkligheten. Forskningen leder till att
antingen förkastas teorin eller förstärks teorin.
2. Opinionsbildade perspektivet utgår från att du vill samarbeta, du vill förändra
världen och du vill delta (Norberg, 2011a, s.3). Teorin är inte viktig i sig själv,
utan det kan sluta med att du förändra teorin. Du ska skapa opinion för ditt
forskningsreslutat. Frågan du utgår från är egentligen hur du gör saker till det
bättre?
3. Konstruktivisten perspektiv utgår från att kunskap inte kommer från
verkligheten, utan det är något som konstrueras (Norberg, 2011a, s.4). De
försöker få en förståelse för hur världen ser, utan att de bryr sig om vilka
kunskaper som finns. Det viktiga är att få många deltagares synpunkter och se
det ur ett socialt och historiskt sammanhang. Det är själva sammanhanget som
ger bilden av verkligheten oavsett vilken teori.
4. Pragmatikerns perspektiv är att de utgår från ett praktiskt problem och vill lösa
det (Norberg, 2011a, s.4). De vill veta vilka konsekvenser av deras åtgärder får,
med andra ord är de praktiskt inriktade.
Mitt förhållningssätt har varit det postpositivistiska perspektivet. Utgångspunkten har
varit Hofstedes teori kring dimensionen maktdistans och att studera hur den stämde i en
svensk kontext.

2.2

Strategi/design

Det finns tre olika strategier/designer som kan användas vid forskning (Norberg, 2011a,
s. 6). De tre strategierna är kvalitativ, kvantitativ och mixad design. Det är
problemformuleringen som styr vilken design studien ska använda. Nedan kan du läsa
en kort beskrivning om strategierna och som följs av en motivering av mitt val av
design kopplat till min problemformulering.
Börjar problemställningsfrågan med orden; - är eller kan, bör/skall designen vara
kvantitativ (Norberg, 2011b, s. 5). Designen har fokus på olika siffermässiga resultat
(Denscombe, 2009, s. 328). Forskningsstrategier som används i den kvantitativa
designen är vanligtvis experiment eller surveyundersökningar.
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Fördelarna med en kvantitativ design är:


Vetenskaplig – Bygger på statistiska tekniker och ger sken av ett vetenskapligt
anseende. Designen verkar dessutom vara baserad på objektiva lagar snarare än
forskaren värderingar.



Tillit – Siffermässiga tester ökar forskarens trovärdighet på resultatet som
kommer fram.



Mätning – Resultatet bygger mer på uppmätta resultat än på olika intryck.
Resultatet kan dessutom kontrolleras av andra.



Analys – Stora volymer av data kan undersökas ganska snabbt och forskaren kan
raskt ta del av svaren.



Presentation – Tabeller och diagram är ett effektivt sätt att delge andra resultatet
som framkommit (Denscombe, 2009, s. 364).

Nackdelarna med en kvantitativ design är:


Kvaliteten i data – Insamlingsmetoden och frågorna är avgörande kring hur bra
data som kommer in.



Teknikaliteter – Tekniken kan komma före analysen, om forskaren inte ser upp.



Dataöverlastning – Forskaren kan börja ta hänsyn till för många enheter,
variabler och faktorer.



Falska förespeglingar – Resultatet kan påverkas av var forskaren sätter sina
gränser och kategorier. Det kan leda till att den kvantitativa designen, inte är lika
objektiv som det vid första intrycket kan ge (Denscombe, 2009, s 364 ff).

Den kvantitativa designen bygger på att få in en stor mängd data och ändå gäller det
som forskare att begränsa sig i sin analys, för att du som forskare inte ska fastna i
analysen med hjälp av dagens teknik. Ett annat sätt att forma forskningen på är att
använda den kvalitativa designen.
Börjar problemställningsfrågan med orden; - vad, hur och varför bör/skall designen
varar kvalitativ (Norberg, 2011b, s. 6). Designen har fokus på det talande eller skrivna
ord och observerande eller kreativt producerande visuella bilder (Denscombe, 2009, s.
367). Forsknings- strategier som används i den kvalitativa designen är exempelvis
fallstudier, fenomenlogiska studier eller etnologiska studier.
Fördelarna med kvalitativ design:


Det finns ett stöd i datamaterialet och utvärderingen – Materialet har sitt
ursprung i den sociala tillvaron och är inte bara ett påhitt.



Datamaterialet är omfattande och detaljera – Det gör att det är bra på att
behandla flerdelade sociala belägenheter och gör det rättvisst åt de många
nyanserna i det sociala livet.



Det finns tänkbarheter till parallella förklaringar – Designen accepterar mer än
en förklaring, eftersom det är forskaren som tolkar den situationen (Denscombe,
2009, s. 398).
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Nackdelarna med en kvalitativ design:


Data kan vara mindre karakteristiska – Det går inte att säga hur generaliserande
det går att flytta ett resultat till andra situationer.



Förklaringen av resultatet är förenat till forskarens jag. Forskarens jag är mer
inblandad i den kvalitativa forskningens resultat än i en kvantitativ forskning.
Forskarens identitet, bakgrund och sin egen övertygelse påverkar resultatet.



Det finns en osäkerhet att andemeningen lyfts ut ur sitt sammanhang – Det finns
en stor risk att själva innebörden av data går förlorad vid kodningen och
kategoriseringen, när det rycks ut ur sitt sammanhang vid insamlingen av data.



Det finns en fara i att förklaringen blir fullständigt simplifierad – Sociala livet är
invecklat och det kan göra att forskaren upplever sig ansatt att ignorera data som
inte passar in i forskarens ansträngning att känna igen teman i datamaterialet och
komma fram till generella konsekvenser av sin forskning.



Analysen tar tid – Det tar tid att genomföra en kvalitativ analys med tanke på att
vanligtvis är materialet ostrukturerat från början (Denscombe, 2009. s. 399).

Den kvalitativa designen bygger mer på forskarens egna observationer och tolkning
(Norberg, 2011a, s. 9). Det kan även vara problem att återskapa situationen som fanns
när just forskaren gjorde sin observation eller intervju för att kunna kontrollera
resultatet. Skulle du som forskare inte kunna bestämma dig för en av ovanstående
designer? Trots att det finns de riktlinjer kring vilken design du bör använda beroende
på hur din problemformulering lyder, finns det en tredje som är en kombination av
kvantitativ och kvalitativ design, nämligen den mixade designen.
När forskaren har både en kvantitativ fråga och en kvalitativ fråga, då blir det en mix av
den kvalitativa och den kvantitativa designen (Norberg, 2011b, s. 7) och heter då mixad
design eller metodkombination (Denscombe, 2009, s. 149). Frågeställningen kan med
andra ord vara både en Var/Hur/Varför och en Är/Kan fråga.
Den mixade designen har tre specifika drag som skiljer sig från de övriga två
designerna:
1. Tillämpningen av kvantitativa och kvalitativa designen i ett forskningsprojekt –
Forskaren sammanför olika element som konventionellt betraktas som antingen
kvantitativ eller kvalitativ design (Denscombe, 2009, s. 150). Forskaren
använder sig omväxlande av både kvalitativa och kvantitativa metoder,
kvalitativa och kvantitativa data och kvantitativ forskning.
2. Bokstavligen fokus på förbindelsen emellan metoderna – Designen fokuserar på
behovet av olika förklaringar till varför de olika metoderna är gynnsamma och
hur varianterna skall sättas ihop (Denscombe, 2009, s. 150).
3. Betoningen ligger på den pragmatiska metoden att lösa problemet – Svaren på
problemen prioriteras av forskaren. Det kan innebära att forskaren är beredvillig
att använda avvikande metoder som infinner sig från olika filosofiska seder, om
det leder till att forskaren kan frambringa ett resultat som är av värde för
forskningsproblemet (Denscombe, 2009, s. 151).
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Den mixade designen använder forskare, som tillvägagångssätt i något eller några av
kommande syfte:


Förhöjd träffsäkerhet – Ger möjlighet att kontrollera sina slutsatser från en
metod till en annan.



Kontrollera snedfördelningen i de olika metoderna – Ger möjlighet att till
exempel se om resultatet påverkas av om svaren ges via en pappersenkät eller
via ett frågeformulär på nätet.



Vidareutveckla forskningsinstrumenten – Forskaren kan till exempel först göra
en kvalitativ undersökning på en mindre grupp människor, innan forskaren gör
klart sin färdiga enkät för en kvantitativ undersökning (Denscombe, 2009, s. 151
ff).

Fördelarna med den mixade designen:


Den ger en mer genomgripande beskrivning av det som undersöks – Resultatet
kan ge en mer fullständig förklaring till det som studeras genom att metoden
använder flera olika infallsvinklingar på problemet.



Ger en tydligare koppling mellan vilken metod och vilken data som samlas in –
Metoden lägger stor tyngd på koordineringen av de olika metoderna och att
forskaren ska förtydliga hur och varför de olika metoderna och data kompletterar
varandra.



Större lyhördhet för trianguleringen – Forskaren har större möjlighet genom att
använda olika metoder.



Är en pragmatiskt problembaserat metod – Designen är mer problembaserad, än
teoribaserad. Det är pragmatismen som filosofin bygger på i grunden
(Denscombe, 2009, s. 163 ff).

Nackdelarna med den mixade designen:


Tiden och omkostnaderna för forskning kan stiga – Designen och
datainsamlingens många olika kombinationer gör att forskningen kan ta längre
tid.



Forskaren är tvungen att skaffa sig mer kunskaper, med tanke på att mer än en
metod används – Forskaren behöver kunskaper både i den kvantitativa och
kvalitativa metoden.



Det finns en risk att forskaren överförenklar verkligheten – Det är svårt för
forskaren att bevara en klar gränslinje mellan kvalitativ och kvantitativ metoden
och det kan leda till att forskaren överskyler en mer sammansatt verklighet.



Designen som normalt förordas vid mixad design möjliggör inte en framväxande
forskningsdesign – Den mixade designen passar inte tillsammans med grundad
teori eller vissa former av kvalitativa undersökningar.



Pragmatismen som är den bakomliggande filosofin för mixad design går att
missuppfatta – Vissa forskare riskerar att tolka den mixade designen som att
samtliga tillvägagångssätt är acceptabla, vilket det inte är.



Resultat från olika metoder bekräftar inte varandra alltid – Designen bygger
mycket på att olika metoder ska visa samma resultat. Visar resultatet olika kan
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forskaren hamna i en negativ situation, genom att tiden och kostnaderna springer
iväg (Denscombe, 2009, s. 164 ff).
2.2.1

Mitt val av design med motivering

Utifrån problemformuleringen valdes den kvantitativa designen.
På vilket sätt kan maktdistansen förklara delaktigheten inom DE Stockholm?
Problemformuleringen bygger på att både studenten och Logistikchefen ansåg att
Hofstede dimension ledarskap och maktdistans var av största intresse ur
organisationens synvinkel. Det var ur organisationen synvinkel intressant att de skulle
få kunskap om kan maktdistansen kan förklara delaktigheten inom DE Stockholm.
Delaktighet och engagemang är två viktiga delar i ett offensivt kvalitetsarbete.
Mitt ställningstagande ovan gav kopplingar till den kvantitativa designen. Designen är
bygd på att vara; tillitsfull, vetenskaplig med mätningar, analyser av stora volymer och
är effektiv att presentera med tabeller och diagram (Denscombe, 2009, s. 398).
Designen bygger på att använda resultatet som beskrivande statistik.

2.3

Datainsamlingsmetod

I en kvantitativ design är det vanligaste att använda experiment eller
surveyundersökningar som datainsamlingsmetod (Norberg, 2011b, s. 5). Med tanke på
själva problemformuleringen och ämnet, var det inte lämpligt att utföra olika
experiment, utan då återstod surveyundersökning.
Surveyundersökningar bygger på handlingskraften att ta fram data för en karakteristisk
beskrivning av en ingående undersökning (Denscombe, 2009, s. 25).
Undersökningssättet har genom åren visat sig fungera bra både inom den fysiska och
efter den sociala världen. Med den sociala världen menas i det här sammanhanget
samhällsforskning och har blivit en av de populäraste formerna under 1900-talet.
Mitt val, surveyundersökning gjorde för dess utmärkande drag;


Bred och omfattande täckning – målet var att nå många inom processen
expedition.



Vid en bestämd tidpunkt – att kunna beskriva nuläget.



Empirisk forskning – att kunna mäta och registrera värden (Denscombe, 2009, s.
25 ff).

Det finns en mängd olika sätt att genomföra en surveyundersökning på, exempelvis;
postenkäter, survey via internet, intervjuer ansikte mot ansikte, telefonintervjuer,
skriftliga källor och observationer (Denscombe, 2009, s. 26 ff). Mitt val blev att
genomföra en surveyundersökningen med en enkät (se bilaga 1) på enheten. Det fanns
förvisso olika möjligheter att använda gratisverktyg på internet för att skapa min enkät,
men då fanns det ofta begränsningar. Begränsningarna kunde vara till exempel antal
respondenter eller antal frågor.
Pappersenkäter/frågeformulär kan användas i ett stort antal forskningssituationer, men
är mest givande:
 När det är ett stort antal respondenter.


När klimatet på det sociala planet gör det möjligt att få uppriktiga och kompletta
svar.
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När det finns behov av genomförde likalydande frågor.



När respondenterna kan förväntas kunna läsa och förstå frågorna (Denscombe,
2009, s. 208).

Det finns naturligtvis både fördelar och nackdelar även med den här metoden att samla
in data på.
Fördelar med enkäter:


Ekonomiska – kan ge mycket forskningsdata till låg kostnad.



Arrangera – Enda förarbete är sammanställande av enkäten.



Standardiserade svar – Alla respondenter får exakt samma ordföljd på frågorna.



Förkodade svar – Snabbt att sammanställa och analysera.



Exakta data – Finns med dagens teknik möjlighet till att svaren automatiskt läsas
in, för att undvika mänskliga faktorn att koda in svaren fel (Denscombe, 2009, s.
225 ff).

Nackdelar med enkäter:


Förkodade svar - Respondenten kan känna en frustration och begränsning i sina
svar.



Förkodade frågor kan påverka resultatet – Forskaren leder in respondenterna på
sitt sätt att tänka som snarare avspeglar forskarens syn mer än respondenternas.



Sanningshalten i svaren – Forskaren har inte möjlighet att kontrollera
respondenternas sanningshalt i svaren (Denscombe, 2009, s 227).

Som samhällsforskare står forskarna ofta inför det faktum att de inte har möjlighet att
samla in fakta från samtliga som ingår i undersökningskategorin (Denscombe, 2009, s.
32). Forskarna kan dock inte förutsätta att resultatet är korrekt för resten av
undersökningskategorin och därför är urvalet av deltagarna i undersökningarna viktiga.
För att få svar på min problemformuleringsfråga, utgick min tankegång kring problemet
ifrån Hofstede och Hofstede (2005, s. 55 ff) tre frågor. Följande frågor använde
Hofstede och Hofstede för att beräkna maktdistansindex;
1. Svar från anställda utan chefsbefattning på frågan: Hur ofta uppkommer följande
problem, enligt din erfarenhet: att anställda är rädda för att uttrycka missnöje
med sina chefer? (medelvärdet på en 1-5 skala från ”mycket ofta” till ”mycket
sällan”).
2. Underställda anställdas uppfattning om chefen faktiska sätt att fatta beslut
(antalet procent som antingen valt en beskrivning av en autokratisk stil eller
paternalistisk stil, av fyra möjliga stilar plus alternativet ”inget av dessa”).
3. Vilket sätt att fatta beslut anställda skulle föredra hos sin chef
(procent som föredrar en autokratisk eller paternalistisk stil,
eller istället en stil som bygger på majoritetsval, men inte en
konsulterade stil).
Syftet med fråga ett var att få fram hur ofta de upplevde att de själva eller deras
arbetskamrater var rädda för att säga till sin chef om saker de inte var nöjda med. Fråga
två handlade om hur medarbetaren uppfattade att chefen tog sina beslut. Sista frågan
handlade om hur medarbetaren skulle önska att sin chef tog sina beslut. Resultatet av
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fråga ett och två visade hur respondenterna upplevde sin dagliga arbetsmiljö. Den tredje
frågan, visade hur de skulle vilja att deras dagliga arbetsmiljö såg ut Hofstede &
Hofstede, 2005, s. 58).
Frågorna som Hofstede och Hofstede (2005, s 55 ff) använde fick dock formuleras om
till följande:
1. Hur ofta upplever du att anställda är rädda för att uttrycka missnöje med sin
närmsta chef?
2. Hur upplever du att din närmsta chef faktiskt fattar sina beslut?
3. På vilket sätt att fatta beslut skulle du föredra hos din närmsta chef?
Anledningen till att frågorna fick omformuleras var att i min tidigare forskning på
enheten visade att det fanns stora språkliga kunskapsskillnader i det svenska språket.
Min uppfattning var att omformuleringarna i frågorna inte skulle påverka resultatet.
Frågornas koppling till studiens syfte, byggde på att svaren skulle visa på vilket sätt som
maktdistansen inom organisationen kunde förklara delaktigheten. Upplevde
respondenterna till exempel en autokratisk ledarstil hos sin närmsta chef, innebar det att
maktdistansen var stor och engagemanget litet bland medarbetarna.
Frågorna var riktade till personer som var anställda av ICA under perioden då
undersökningen genomfördes. Genom avgränsningen i forskning deltog personerna
inom processen expedition.
I den här studien var det tänkt att gruppcheferna och lagerchefen skulle utgöra en grupp
och expeditörerna en annan. Syftet med de tre grundfrågorna var att studera
maktdistansen i organisationen och hur den såg ut. Skulle det visas någon skillnad
mellan resultatet från de som expedierar och deras chefer. Underfrågorna var tänkta till
att användas som kontrollfrågor till de tre olika grundfrågorna, genom att se om
respondenterna svarar på motsvarande sätt mellan huvudfrågorna och kontrollfrågorna.
Skulle svaren visa att det fanns ett engagerat ledarskap, som är en av de viktigaste
punkterna i ett offensivt kvalitetsarbete skulle det innebära att det fanns en liten
maktdistans inom den undersökta enheten.
2.3.1

Datainsamling

För att nå största möjliga antalet medarbetare bestämdes det att varje Gruppchef skulle
ge sina medarbetare möjlighet att besvara enkäten, i samband med organisationens egen
medarbetarundersökning. Beslutet togs i samförstånd med Logistikchefen, Lagerchefen
samt gruppcheferna. Min roll blev att vara tillgänglig på plats alternativ per telefon
under enkätundersökningens tidsperiod. Skulle maximalt antal svara på enkäten skulle
det röra sig om cirka 150 stycken enkäter. Vid småskaliga studier omfattar underlaget
ofta mellan 30 och 250 svar (Denscombe, 2009, s. 51). När underlaget är litet ska
analysen vara desto enklare, i den här studien skulle det innebära att enbart dra
slutsatser utifrån till exempel etnisk ursprung som en slutsats och ålder som en annan.
Det skulle vara ett för litet underlag för att kombinera de två variablerna etniskt
ursprung och ålder. Målsättningen i den undersökningen var att cirka två tredjedelar av
urvalsgruppen skulle svarat på enkäten.
Det borde varit möjligt, eftersom studien genomfördes samtidigt som organisationens
egen medarbetarundersökning och urvalsgruppen skulle genomföra den på arbetstid.
Genom att studien skedde med en surveyundersökning skulle studien få en bred och
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omfattande täckning, vid en bestämd tidpunkt och empirisk forskning. Det resultat som
skulle komma fram i min undersökning skulle jämföras med tidigare framförda teorier.
När väl undersökningsperioden var slut, visade det sig att enbart 14 stycken hade
besvarat enkäten, tre stycken chefer och elva stycken medarbetare.
Att det blev ett stort bortfall i undersökningen berodde bland annat på att under
undersökningsperioden var det extremt mycket oplanerad frånvaro inom processen
expedition2. Den oplanerade frånvaron berodde dels på att det var en period med
sjukdom bland personalen och personal som var hemma på grund av sjukt barn.
Perioden då enkätundersökningen gjordes ”krockade” även med den perioden när
många var "tvungna" att plocka ut sina semesterdagar innan semesteråret var slut.
Förutom ovanstående orsaker slog verkligheten prognoserna vad som var beräknat att
producera. Det gjorde att produktionsplaneringen prioriterade produktionen, både före
organisationens egen medarbetarundersökning och min enkätundersökning.
Produktionsplaneringens motivation för att prioritera produktionen var även för mig rätt
självklar, men samtidigt borde min tanke tidigare varit att informera
produktionsplaneringen, på ett bättre sätt. Nu hade det troligtvis inte haft någon större
betydelse i just det här fallet, eftersom de redan från börjat räknat med organisationens
egen medarbetarundersökning och ändå fick de dra in deltagandet i den undersökningen.
Skulle antalet respondenter som svarat blivit större om genomförandet hade skett genom
till exempel att ett rum hade bokats och att deltagarna ur urvalsgruppen hade kunnat gå
dit på sin arbetstid? Min uppfattning är att utfallet av antalet svarsfrekvenser hade blivit
större då och likaså om fler hade haft möjlighet att genomföra enkäten i samband med
medarbetarundersökningen som var tanken.
Att inte fler chefer deltog i undersökningen, går inte att förklara med ovanstående
resonemang. Att bortfallet var stort inom den gruppen, det kan ha berott på att de inte
ville att studenten skulle kunna ta del av deras svar, beroende av studentens nuvarande
position inom organisationen. Ett sådant bortfall skulle kunna undvikas om en
utomstående forskare hade genomfört studien.
2.3.2

Dataanalysering

I själva analysprocessen är det forskarens uppgift att finna saker som finns under
ytinnehållet i data, d.v.s. kärnelement som klargör vad saker är och på vilket sätt de
fungerar (Denscombe, 2009, s. 319 ff). Forskarens syfte är att komma fram till somliga
gemensamma grundbegrepp som kan praktiseras i andra lägen. Det har blivit en stor
åtskillnad mellan kvantitativ och kvalitativ forskning i teorin, medan i praktiken är de
olika forskningsdesignerna betydligt närmare varandra. Distinktionen beror på en
väldigt förenklad forskningsvärld och karikering som bygger på att samhällsforskningen
skulle vara uppdelade i två helt separerade läger, vilket inte är verkligheten.
Analysering av forskningsdata följer generellt en process som omfattar fem steg oavsett
om det är en kvantitativ eller en kvalitativ design på forskningen (Denscombe, 2009, s.
324 ff). När det gäller kvantitativ data finns gäller följande:

2



Iordningsställande av data – Kodningen.



Inledande utforskning av data – Söka efter tydliga riktningar eller relationer.

Andersson, Björn - Produktionsplaneringen. Samtal 120401 kl. 13.
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Analys av data – Använda statistiska test och att koppla data till
forskningsfrågorna eller hypoteserna.



Framställning och presentation av data – Tabeller, figurer och skriftlig tolkning
av de siffermässiga upptäckterna.



Validering av data – Externa normer, intern likformighet och likhetsgranskning
med parallella motiveringar.

Kvantitativa data har formen av siffror och är vanlig när det gäller
forskningsstrategierna surveyundersökningar och experiment och med
forskningsmetoder där observationer eller frågeformulär används (Denscombe, 2009, s.
328 ff). Det finns dock även andra kvantitativa datakällor som till exempel
innehållsanalyser av texter m.m. Siffrorna som plockas fram kan företräda olika saker
och i egenskap av samhällsforskare krävs det att du ska vara väldigt reflekterande kring
vilken typ av data som används. Det är viktigt för vad som går att göra statiskt med data
och vilka slutsatser du kan dra från din undersökning.
Min dataanalysering började med att koda svaren i enkäterna. Mitt antagande var att det
finns en maktdistans inom den undersökta organisationen. Folk i olika länder behandlar
ojämlikheter på olika sätt, till exempel vissa individer har mer status och respekt i olika
grupper (Hofstede & Hofstede, 2005, s. 53). Den första och kanske den viktigaste
frågan att avläsa var från vilket land respondenterna kom ifrån. Det var svaren från den
frågan som analysen skulle byggas vidare på, när nedbrytningen från hela gruppen hade
skett. Om det fanns en maktdistans i organisationen, fanns det någon skillnad mellan
kulturerna och maktdistans? Min tanke var att gruppera respondenterna efter etnisk
bakgrund/land och om det skulle visa sig att det skulle visa sig att det fanns ett fåtal från
ett land, skulle gruppering ske utifrån region kopplat till Hofstede, Hofstede och
Minkov (2011, s. 81 ff) indelning. Grupperingen gjordes för att begränsa antalet länder.
En sådan grupperad fördelning skulle varit en värdefull och en vanlig strategi för att
gruppera rådata (Denscombe, 2009, s. 334). Det bästa skulle ha varit att använda PDIindexet (maktdistansindexet) även i den här studien. Det har dock inte varit möjligt att
få fram den formeln som Hofstede och Hofstede använde i sin studie. I stället har
delfrågorna från Hofstede använts för att se hur respondenterna upplevde sin vardag
med sin chefs ledarstil och hur de skulle önska att deras chefs ledarstil skulle vara.
Chefens ledarstil påverkar hur engagerade deras medarbetare blir i det dagliga arbetet.
Efter min uträkning av medelvärdet på de respektive tre huvudfrågorna visade resultatet
hur respondenterna upplevde att deras närmsta chefs ledarstil var. Ledarstilen avgör i
mångt och mycket även hur medarbetarnas delaktighet i en organisation är.
Min tanke var också att gruppera respondenterna beroende på deras roll i
organisationen, det vill säga expeditör eller chef. Syftet med gruppindelningen skulle ha
varit att se om det fanns någon skillnad beroende på vilken roll respondenterna hade i
organisationen. Med tanke på det låga antalet svarsenkäter valde studenten att inte
särskilja rollerna åt, främst med tanke på chefsrollen där enbart tre stycken svarade. –
På övriga frågor kodades genom att ge svarsalternativen en skala mellan ett och fem och
därmed använda Likert-skalan. För att analysera data på rätt sätt finns det tre
centraltendenser för att kunna hitta mittpunkten; medelvärde, median och typvärde
(Denscombe, 2009, s. 335 ff). I den kommande resultatredovisningen presenteras
medelvärdet efter kodningen. Jag har använt i min diskussion kring resultatet i den här
studien, att upplevs chefen som auktoritär var delaktigheten låg det vill säga
engagemanget var lågt. En autokratisk ledare diskuterar sällan med sin grupp och håller
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en distans till sin grupp (Maltén, 2000, s. 63). Motsvarande har använts i diskussionen
kring resultatet att en demokratisk ledare hade ett större engagemang bland sina
medarbetare också vidare beroende på ledarstilen.
När alla data var analyserade skulle resultatet kunna visa hur maktdistansen såg ut i
organisationen och om det fanns någon skillnad beroende på respondentens etniska
bakgrund eller vilken ålder respondenten hade. Skulle det visa någon skillnad och om
det fanns någon skillnad, vad kunde det bero på? Tanken var även att kontrollfrågorna,
skulle kunna utvisa om respondenterna svarade på motsvarande sätt i underfrågorna. Nu
gick det inte att analysera resultatet som var tänkt, med anledning av antalet enkäter
som kom in. Analysen fick istället samla alla respondenter i en grupp och se svaren som
tendenser och inte som ett slutgiltigt resultat. Det gick inte att särskilja rollerna i mer än
i en av frågorna där det fanns en tydligare tendens mellan cheferna och expeditörerna.
Frågan handlade om "Hur ofta upplever Du att anställda är rädda för att uttrycka
missnöje med sin närmsta chef?". Resultatet och reflektioner av studien kommer du att
kunna ta del av i kapitel fem och sex.

2.4

Etik

Samhällsforskning ska vara etisk och därför finns det tre grundprinciper för det
ändamålet:
1. Att skydda deltagarnas intressen.
2. Forskare ska undvika falska förespeglingar och oriktiga framställning
3. Deltagarna ska ge informerat samtycke (Denscombe, 2009, s. 195 ff).
Genom att samtliga respondenterna fick en skriftlig information (se bilaga 2), om att de
medverkade i studien frivilligt och att individuella svaren inte skulle gå att identifiera i
studien, uppfylldes kraven på att skydda deltagarna. Respondenterna blev även
informerade om studiens syfte och att underlaget avsågs endast att användas till den här
studien. De fick också information om att dataunderlaget skulle behandlas
konfidentiellt. Vidare gav även Logistikchefen gett sitt godkännande till genomförandet
av studien på enheten.
En etisk aspekt behövs dock vill framläggas, att studenten själv är anställd inom enheten
som den här studien undersöker. Det fanns både för- och nackdelar med att vara en del
av enheten vid studien:
Fördelar:


Hade tillgång till intranätet med den informationen som fanns där.



Hade tillgång till personer inom organisationen vid ev. frågor som uppstådd.



Medarbetarna kände till mig.



Kände till organisationens uppbyggnad och historik.



Kände till de språkliga kunskapsskillnaderna i det svenska språket bland
medarbetarna.

Nackdelar:


Mina glasögon kan vara påverkade.



Medarbetarna kände till mig.
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Att ”Medarbetarna kände till mig” står på båda sidorna, var att beroende på deras
inställning till mig personligen, kunde påverka deras engagemang i min studie på ett
både positivt eller negativt sätt när de besvarade frågorna.

2.5

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet

Målet har varit att samla in och analysera data enligt den frågeställningen som ställdes,
för att uppfylla kravet på:
Validitet - Under studiens arbete har jag dokumenterat hur och varför de olika valen är
gjorda och redovisat det i Metoddelen (se kap. 2). Vidare har forskaren även redovisat
hur han har tänkt på de etiska aspekterna och hur studenten som forskare kan ha
påverkat insamlandet av data. Svarsfrekvensen på enkäten var dock låg vilket medförde
att validiteten blev låg i den här studien. Resultatet i studien fick mer tolkas som
tendenser än som ett resultat. Det är dock normalt att vid småskaliga studier omfattar ett
underlag på mellan 30 och 250 svar (Denscombe, 2009, s. 51).
Reliabilitet - Min uppfattning var att rätt information samlades in och att sättet att
insamla data på skulle varit ett bra sätt att genomföra datainsamlandet på. Dock med
anledning av att den extrem höga oplanerade frånvaro inom urvalsgruppen och högre
produktion än planerat, blev det ett lågt antal svarsenkäter som resultatet bygger på.
Forskaren har använt samma enkät genom hela studien och frågorna bygger på
Hofstedes och Hofstedes frågeunderlag.
Generaliserbarhet – Genom att använda en surveyundersökning, skulle studien ha fått
en vid och ansenligt mängd data i min täckning och med hänsyn till avgränsningen som
är gjord (Denscombe, 2009, s. 55). Att arbeta på det här sättet gör att studien får ett
representativt urval, med tanke på att en surveyundersökning har en bred och
omfattande täckning. Det medför att resultatet från en surveyundersökning ligger bra till
när det är fråga om generaliserbarheten. Styrkan i studien är att respondenterna består av
en stor mångfald när det gäller ålder och etnisk bakgrund. Svagheten fanns i att den var
enbart gjord på en enhet och en process. Även när det gällde könsperspektivet var det en
svaghet, med tanke på att män var dominerande på arbetsplatsen. Den största svagheten
i den här undersökningen var den låga svarsfrekvensen, vilket gör att det inte går att
generalisera efter den här studien.
Nu har du läst igenom hela min beskrivning av metoddelen kring hur och varför olika
val gjordes i mitt arbete, under tiden för studien. Nästa del handlar om de olika teorierna
som användes i studien.
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3

Teori

I det här kapitlet kommer det att presenteras olika teorier som har använts i den här
studien. Teorierna är valda utifrån projektets mål, syfte, datainsamling och analys. De
teorier som valts att använda i studien är följande; Hofstede dimension kring
maktdistans, maktteorier, motivationsteorier och teorier kring feedback.

3.1

Hofstede dimension Maktdistans

Hofstede och Hofstede (2005, s. 11 ff) blev intresserade av nationella kulturella
skillnader i slutet av 1960-talet och fick då tillgång till en stor mängd data från IBM.
Genom hans forskning kom han fram till fyra olika kulturella dimensioner; maktdistans,
kollektivism kontra individualism, femininitet kontra maskulint och
osäkerhetsundvikande. I ett senare skede tillkom det ytterligare en kulturell dimension,
långsiktighet kontra kortsiktig inriktning. Dessutom har det mellan den här studien och
kulturanalysen framkommit en sjätte dimension, eftergivenhet kontra återhållsamhet
(Hofstede, Hofstede, & Minkov, 2011, s. 348). Dock kan jag inte se att de här
dimensionerna påverkar maktdistansen, i den här undersökningen.
Hofstede och Hofstede (2005, s. 59) definierade maktdistans på följande sätt: ”Den
utsträckning i vilken de mindre inflytelserika medlemmarna av organisationer och
institutioner i ett land förväntar sig och accepterar att makten är ojämnt fördelade.”
Dimensionen maktdistans byggde på att de styrdas medlemmars värderingar och inte
värderingar från de styrande (Hofstede & Hofstede, 2005, s. 59). Maktfördelningen
beskrivs oftast från de styrandes värderingar och inte från de som blir styrda. Teorin
kring maktdistans är den grundläggande teorin i studien då fenomenet kring maktdistans
är det centrala.
3.1.1

Ojämlikhet

Ett lands folk skiljer sig från ett annat lands folk, när det var frågan om hur ett lands
folk hanterar ojämlikheter (Hofstede & Hofstede, 2005, s. 53). Det kunde handla om hur
ett folkslag behandlar att en del personer var större, starkare eller smartare än andra. Det
kunde också avse att en del individer hade större makt än andra, genom att de hade
större potential att utöva inflytande på andra människors handlande, än andra individer.
Även det att vissa individer var rikare än andra eller att vissa individer hade mer status
och respekt i gruppen än andra, var en del av ojämlikheterna.
I olika länder förhåller det sig att det emotionella avståndet var olika mellan en chef och
dess underlydande i olika länder (Hofstede & Hofstede, 2005, s. 54). Det var det
känslomässiga avstånd som Hofstede mätte i sin kulturella dimension maktdistans.
Hofstede och Hofstede (2005, s 55 ff) använde tre enkätfrågor när de beräknade ett
lands maktdistansindex:
1. Svar från anställda utan chefsbefattning på frågan: Hur ofta uppkommer följande
problem, enligt din erfarenhet: att anställda är rädda för att uttrycka missnöje
med sina chefer? (medelvärdet på en 1-5 skala från ”mycket ofta” till ”mycket
sällan”).
2. Underställda anställdas uppfattning om chefen faktiska sätt att fatta beslut
(antalet procent som antingen valt en beskrivning av en autokratisk stil eller
paternalistisk stil, av fyra möjliga stilar plus alternativet ”inget av dessa”).
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3. Vilket sätt att fatta beslut anställda skulle föredra hos sin chef (procent som
föredrar en autokratisk eller paternalistisk stil, eller istället en stil som bygger på
majoritetsval, men inte en konsulterade stil).
Fråga ett och två visade hur deltagarna tyckte sin dagliga arbetsmiljö var, däremot fråga
tre visade vilken daglig arbetsmiljö de önskade att de skulle arbetar i (Hofstede &
Hofstede, 2005, s. 58).
Hofstede och Hofstede (2005, s. 57 ff) kom fram till att generellt var det stor
maktdistans i de flesta asiatiska länderna, de östeuropeiska länderna, de
latinamerikanska länderna, något mindre i de latinska länderna i Europa, de
arabisktalande länderna och de afrikanska länderna. De länder där maktdistansen var
liten var de tysktalande länderna, Israel, de nordiska länderna, U.S.A., Storbritannien
med dess forna länder som ingick i deras imperium och Nederländerna (inte Flandern).
I länder med en liten maktdistans innebar det, att beroendeförhållandet var inbördes
mellan chef och underställd lika (Hofstede & Hofstede, 2005. s. 59). Det gjorde att
underställda i de här länderna hade förhållandevis lätt för sig, att närma sig och säga
emot sin chef. Däremot i de länderna med stor maktdistans var de underställda väldigt
beroende av sin chef. Det gjorde att de underställda inte troligen närmade sig rättfram
och inte sa emot sin chef.
Tabell 1
Maktdistansindex (PDI)
Land/Region
Poäng
Rangordning
Sverige
31
67/68
Turkiet
66
32/33
Arabisktalande länder
80
12/14
(Irak, Kurdistan)
Not: Urval från Hofstede, Hofstede och Minkov (2011, s. 81 ff) tabell som består av 76
länder och regioner. Poängskalan är mellan 0-100, låg poäng betyder liten maktdistans.
Rangordningen är placeringen som landet eller regionen har bland de undersökta
länderna och regioner.
3.1.2

Källkritik mot Hofstede mätmetoder

McSweeney (2002, s. 21 ff) är en dem som har kritiserat Hofstede mätmetoder.
McSweeney menade att en enda undersökning av ett multinationellt företag, inte kan
förklara de olika nationella kulturers olikheter. McSweeney skrev även att Hofstede har
försökt styrka sin validitet, genom att vid redovisningen av resultatet hänföra till
historiska och/eller samtida händelser. Däremot medgav McSweeney att Hofstede varit
medveten att inom ett lands gränser fanns även andra kulturer, s.k. subkulturer.
Dessutom menade McSweeney att Hofstede var beroende av att hitta en enda
förklaringsvariabel, stängde av effekterna av icke-nationella kulturer, men också till
eventuell påverkande av det icke-kulturella. Ett exempel på det här, var om det var
meningsfullt att diskutera religiositeten i Spanien, utan att beskreva den officiella
monopolställningen som kyrkan hade i landet eller varför det blev en radikal minskning
av kyrkobesökande under Franco-tiden i Spanien. McSweeney påpekade också att olika
”nationer” har under historiens gång, spruckit, sammansmält med andra nationer o.s.v.
McSweeney var även kritisk till Hofstede analys och framförde att han använde ett
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vilseledande antagande som ovillkorligt ledde till felaktiga empiriska beskrivningar,
oavsett mängd data och statistiska manipuleringar.
Korhonen (2009, s. 5 ff) var ytterligare en som har kritiserat Hofstede mätmetoder.
Korhonen menade att kulturer, är ett mentalt fönster som varje individ ser igenom.
Fönstret skiljde sig från person till person, men viktiga egenskaper var
gemensamma inom en kultur. Korhonen tryckte på att kulturer bör skiljas från den
mänskliga naturen som är generell och ärvs. Kultur borde också skiljas från en
individs personligheter, som är utmärkande för en individ. Det utmärkande består
av både ärftligheter och lärdomar. En annan naturligt risk är när människor jämför
olika kulturer, var att de använder sig av sin egen kultur som normal och värderar
andra kulturer beroende på hur nära kulturen, låg sin egen kultur.
Trompenaar (Korhonen, 2009, s. 14) använde sju olika kulturella dimensioner, i sin
modell. Trompenaar benämnde och belyste andra saker än vad Hofstede och
Hofstede gjorde. Vissa delar kunde ändå jämföras och relateras till Hofstede och
Hofstede indelning av dimensioner. Trompenaar använde följande benämningar på
sina dimensioner (Hofstede och Hofstede dimensioner inom parenteserna, som
studenten har relaterat dem med):
1. Universalism kontra partikularism (maskulinitet - femininitet) – Vad var
viktigast, regler eller relationer?
2. Individualism kontra kollektivism (kollektivism - individualism) –
Fungerade vi bäst i grupp eller som individer?
3. Neutral kontra emotionell (eftergivenhet - återhållsamhet) – Visade vi våra
känslor?
4. Specifik kontra diffusa – Hur vi separerade arbetsliv och privatliv?
5. Prestationer kontra benämning (maktdistans) – Måste vi visa oss för att ta
emot status eller fick vi det?
6. Sekventiell kontra synkroniska – Gjorde vi en sak i taget eller flera saker på
en gång?
7. Intern kontra extern styrning – Hade vi kontroll på vår miljö eller är vi
kontrollerade av den?

3.2

Maktteorier

Det fanns olika sätt att koppla begreppet maktteorier till min forskning, enligt
litteraturen och sökning på nätet, kring ordet maktteori. I den här studien kopplas
maktteorier till olika sätt som chefen behandlade de som ingick i gruppen och även
inom det spektra fanns det olika teorier. Mitt val att ha med de här teorierna är att
ledarskap har en inbyggd makt. I den inbyggda makten gäller det även att skilja på
rollerna ledare och chef. Oavsett vilken av rollerna kan en person använda olika
ledarstilar.
3.2.1

Ledarskap och makt

Ledarskap och makt har funnits lika länge som människan har promenerat på jorden
(Maltén, 2000, s. 40 ff). Makten har praktiserats och uppfattats på olika vis i våra
åtskilda kulturer, samhällstrukturer, och epoker. Det som har drivit alla människor att
utöva maktmotiv och inte minst den potentielle ledaren är;
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Prestationer - drömmen att göra saker bättre och mer produktivt.



Makt – drömmen att kunna påverka och kontrollerar andra.



Samhörighet – drömmen om att starta och upprätthåla nära kontakter med andra.

Ledarskapet och makten har en inbyggd vilja för att kunna påverka andra människor
(Maltén, 2000, s. 41). Därmed kom ledaren lätt i konflikter med andra och framförallt
om ledaren hade en begränsning, i vilken position ledaren var i organisationsstrukturen.
Beroende på positionen ledaren hade kunde det urskiljas tre olika nivåperspektiv på
makten:


Strukturell makt (strukturperspektiv) – makthavaren hade stöd av sitt kunnande,
placering i organisationen och sitt finansiella ansvar att för sitt styrande i
organisationen.



Mellanmänsklig makt (relationsperspektiv) – makthavaren influerade med avsikt
personer genom gratifikationer, vedergällningar och/eller schismer.



Individuell makt (personperspektiv) – makthavaren byggde på sin
prestationsförmåga eller kraft för frambringande av en planerad ändring.

3.2.2

Chef eller ledare

I dagens ledarskapsforskning gör forskarna skillnad på begreppen chef och ledare
(Carlsson & Nilsson, 1999, s. 13 ff). Chef är en titel, d.v.s. det är titeln på positionen
som avgör om och hur du kan leda och fördela arbetet för de som är under dig. En
ledare är du i relation till din gestalt, d.v.s. du har utvecklat ett förhållningssätt och
synsätt som gör att folket runt omkring dig godtar dig som ledare och följer för den
skull dig. Det är ledaren som är förebilden och det är ledarens handlande som till stor
del skapar kulturen i gruppen/organisationen till exempel om värderingarna om vad som
är ”rätt” eller ”fel”.
I funktionen som chef har du inte bara ansvaret för dig själv, utan också för dina
medarbetare (Carlsson & Nilsson, 1999, s. 16). Att kunna delegera makt, befogenheter
och kunskaper, stödjer, stärker och utvecklar personerna runt dig som chef.
3.2.3

Ledarstilar

Ledarskapet återspeglar inte enbart ledarens egenskaper eller personlighet (Maltén,
2000, s. 62). Att som ledare hitta sin stil tar tid. Ledarstilen som ledaren utformar är
beroende av teoretiska kunskaper om ledarskap, i kombination med praktisk erfarenhet
som ledare.
I den tidiga ledarskapsforskningen kom Kurt Lewin och Ronald Lippit fram till en
endimensionell modell för ledarstilen för en ledare (Maltén, 2000, s. 62 ff).
Ledarstilarna benämndes som (inom parantes den moderna benämningen på
ledarstilen);
1. Auktoritärt ledarskap (ledarinriktad ledarstil) – Styrde med en järnhand, tar
personligen samtliga initiativ, fattar samtliga beslut, diskutera endast i
undantagsfall med gruppen och upprätthöll en tydlig distans till gruppen.
Ledaren styrde verksamheten in i minsta liten del, fördelade arbetet och
fungerade som en gammalmodig brukspatron.
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2. Demokratiskt ledarskap (gruppinriktad ledarstil) – Lät gruppens medlemmar ta
aktiv del i planering och verkställande och fattade beslut gemensamt. Ledaren
erbjöd stöd till självhjälp och fanns till hands när någon hade behov av
upplysningar och hjälp. För övrigt räknade ledaren med att gruppens
medlemmar själva tog ansvar. Ledaren arbetade gemensamt aktivt med
gruppmedlemmarna och var angelägen om att stötta och stimulera
kommunikationen inom gruppen för samförståndslösningar.
3. ”Låt gå”-mässigt ledarskap (passiv ledarstil) – Ledaren framträdde
oföretagsamt. Ledaren gav råd och information enbart om och när han/hon blev
tillfrågad. Det var följaktligen en person som var en tillbakadragen ledare som
höll sig utanför gruppen och lämnade gruppen åt sig själva, lät den arbeta med
vad den ville, när och på vilket tillvägagångssätt som det passade gruppen.
Berörd ledare gav inga anmärkningar, vare sig till de enskilda individerna eller
av gruppens arbete. Ledarstilen företrädes av ett overksamt ledarskap.
En annan ledarstil som nämnts allt oftare på senare år är den delegerande ledarstilen,
som bygger på att medarbetarna får möjlighet att själva fatta beslut (ledarskap, n.d).
Ledarstilen bygger på att anställda har möjlighet att själva analysera situationen och
avgöra vad som ska göras och hur det ska göras.
På senare tid inom ledarskapsforskningen har Robert Blake och Jane Mouton
vidareutvecklat ledarstilarna till en tvådimensionell modell (Maltén, 2000, s. 67 ff). Du
som ledare behöver nu på en och samma gång vara:
1. Resultat- och uppgiftsinriktad – Ledaren har uppgiftskompetens och lägger vikt
vid produktion, styrning och kontroll.
2. Personinriktad – Ledaren har social kompetens genom att inspirera och sporrar
sina medarbetare genom att generera laganda, ge medinflytande och fordrar
delaktighet, välkomnar och inspirerar till initiativ och innovationer, ger eloger
och konstruktiv feedback, är redo att resonera kring vad som gått snett och inte
leta efter vem som är skyldig.
I den tvådimensionella modellen var de två dimensionerna oberoende och fristående
från varandra och därmed fanns det hela fem olika kombinationer

3.3

Motivationsteorier

För att kunna förstå varför en person har ett visst beteende på sin arbetsplats och att det
är beroende på personens arbetsinnehåll, har forskaren valt att använda motivationsteori
i sin studie.
Motivationsteorier handlar om varför en persons handlingssätt uppstår, bevaras och
genomförs (Abrahamsson & Andersen, 2005, s. 141). Det var på det viset att
motivationsteorierna inte lyckades förklara en persons motivation fullt ut. En
motivationsförklaring var i behov av att ses som en del i en större beteendemodell. En
beteendemodell som innehöll både externa och personliga variabler. Hur en person
betedde sig påverkades av personens motiv och värderingar. Vi behövde även skilja på
mellan vilka värderingar personen hade eller vad personen trodde på och de motiv som
gav energi till personens beteende. Anledning var att ska ett beteende kunna ske, behövs
det också en möjlighet till handlande. Det finns olika motivationsteorier men forskaren i
den här studien har valt Herzberg för att den gör en klar åtskillnad mellan
arbetsinnehållet och arbetssituationen på en arbetsplats (Abrahamsson & Andersen,

- 24 -

2005, s. 148). Herzberg byggde sin motivationsteori på två dimensioner, som var helt
åtskilda. Dimensionerna var tillfredsställelse – otillfredsställde och trivsel – icke trivsel.
Herzberg utgick från att har du en medarbetare som trivdes på sin arbetsplats, generar
det även en motiverad och inbringande medarbetare i organisationen (Kaufmann &
Kaufmann, 1998, s. 107 ff). Följande variabler identifierade Herzberg som positiva
motivationsfaktorer:
1. Prestationer – uträtta sysslan, lösa bekymmer och se verkan av sitt arbete.
2. Uppskattning – direkt beröm för ett bra genomfört jobb.
3. Involvering – glädje över jobbet, eftersom det är engagerande, omväxlande och
förkovrande o.s.v.
4. Ansvar – själv vara i stånd att bestämma över sin arbetssituation och hur
personen löser det.
5. Befordran.
6. Utveckling – möjligheter att få lära sig nya ting och ny teknik.
De variabler som Herzberg identifierade till icke trivsel (hygienfaktorerna), d.v.s.
negativa faktorer:
1. Politik och administration – som har inflytande på arbetsförhållanden
2. Ledarskapet – har ledarna rätt lämpligheter, är preparerade att ge ansvar åt
medarbetarna och är de opartiska
3. Fysiska arbetsförhållanden – ljus- och temperaturförhållanden, hjälpmedel,
arbetsutrymme.
4. Mellanmänskliga förhållanden – dåliga relationer mellan arbetarna och
cheferna.
5. Löneförhållanden – betryggande och korrekt inkomst.
6. Status – Statussymboler som dimension på kontoret och egen kanslist o.s.v.
7. Trygghet i arbetet – under hur lång tidsperiod du har funnits som arbetare,
bolaget har finansiell styrka o.s.v.
8. Privatliv – situationer på arbetsplatsen som kan inverkar på privatlivet
(Kaufmann & Kaufmann, 1998, s. 108).
Slutsatsen som Herzberg kom fram till i sin studie av de två olika
motivationsdimensionerna var att:
1. Motivationsfaktorerna kunde åstadkomma trivsel, men när de saknades skapade
de inte icke-trivsel.
2. Hygienfaktorerna kunde åstadkomma vantrivsel när de inte fanns, men de
åstadkom inte trivsel när de fanns (Kaufmann & Kaufmann, 1998, s. 108).
För att skapa förmånligare förutsättningar för att motivationen och för prestationen ska
öka kom Herzberg fram med olika förslag (Kaufmann & Kaufmann, 1998, s. 108 ff).
De fyra ledande åtgärderna som Herzberg föreslog var;
1. Att utmana arbetstagaren. Uppmanande medarbetarna att dra fördelar av sina
kapaciteter och då är det betydelsefullt att det följs upp genom omställningar i
själva arbetet.
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2. Att ersätta svåra, upprepade och tråkiga arbetsuppgifter med maskiner. Det här
gjorde att medarbetarna kunde inrikta sig på mer på de fascinerande sidorna av
sitt arbete.
3. Att utvidga arbetet med fler uppgifter och operationer. Det här medgav större
möjligheter till en mer variationsrikt syssla inom arbetsområdet.
4. Att använda arbetsrotation. Det här gjorde det rimligare att arbetarna kunde
tillräkna sig nya kunskaper och därmed kunde de utföra flera varierande
arbetsuppgifter.

3.4

Återkoppling

Genom att ge varandra återkoppling ger det oss möjlighet att lära oss mer, förändras och
utvecklas som människor. Först beskriver jag olika former av feedback. Nästa del
handlar om Johari fönster som är en enkel modell hur vi som personer kan se hur vi kan
utveckla våra olika fönster via relationer och kommunikation. Den siste teorin inom den
här delen handlar om hur vi kan tänka på hur vi uttrycker oss vid feedback.
3.4.1

Feedback

Feedbacken kan sedan delas in i tre olika huvuddelar:
1. Hjärtekritik – feedbacken som kom direkt får hjärtat till hjärnan.
2. Hyllkritik – feedback som kom för fort för mottagaren och det kan leda till att
personen inte alls tar åt sig av återkopplingen.
3. Skräpkritik – feedback som var överdriven och kanske också felaktig
(Ljungblom, 2008a, s. 1 ff).
Det är även viktigt att tänka på hur feedback ska ges. Feedback som till exempel
kommer överrumplande och omotiverad kan leda till olika försvarsreaktioner från
mottagaren av feedbacken. Feedback bör ges:
-

I rätt tid: situationsberoende.

-

På rätt plats: situationsberoende.

-

Specifikt: specificera vad det var du gav feedback på.

-

Säg jag: det var jag som uppfattade det.

-

Önskad: fråga om det är ok att ge feedback.

-

Förändringsbart: det skulle gå att förändra.

-

Lagom mycket: välj ut det som du anser vara det viktigaste, gärna både positivt
och negativt.

-

Till vem: vem som var mottagaren av feedbacken.

-

Har mottagaren förstått: Kontrollera att mottagaren hade förståelse för din
feedback (Ljungblom, 2008a, s. 2 ff).

3.4.2

Johari fönster

Johari fönster var en modell som använts för att förtydliga olika perspektiv av
mänskliga relationer och kommunikationer. Det är en modell som används för att på ett
enkelt sätt visa upp hur ditt beteende uppfattas av andra. Du kan se dina egna kunskaper
och omgivningens kunskaper om dig (Ljungblom, 2008c, s.1).

- 26 -

Vad jag vet

Vad jag inte vet

Vad vet andra

A – Arena

B – Blint

Vad andra inte vet

C – Fasad

D - Okänt

Figur 3. Johari fönster (Ljungblom, 2008c, s. 1)
Fönster A visade vad du vet om dig själv och vad gruppen vet om dig. Den här delen av
fönstret kännetecknas av ett öppet utbyte mellan mig och mina medmänniskor. När den
här delen av fönstret ökar, får vi en ökad insikt om oss själva (Ljungblom, 2008c, s. 1).
Fönster B visar hur stor del om mig själv som du inte var medveten om, men din
omgivning har den här kunskapen om dig. Det kan handla om gester, mimiker, mitt
kommunikationssätt genom talet eller hur du uppträder inför andra o.s.v. När andra
människor kom oss närmare och gav oss feedback minskar vårt blinda rum och arenan
växte (Ljungblom, 2008c, s. 2).
Fönster C är den biten som du avsiktligt inte delar med dig av. Här finns de kunskaper,
hemligheter eller annat du inte ville dela med dig. Du kan minska det här fönstret
genom att öka kännedomen om dig inför andra medmänniskor, för att de skulle kunna
öka sin kunskap om dig. Istället för att gissa hur du är som person (Ljungblom, 2008c,
s.2).
Fönster D omfattar det som varken du eller din omgivning känner till om dig. Här finns
de dolda talangerna vi har, som aldrig har testats. Du kan minska den här delen av ditt
fönster genom att aktivt ge och ta feedback om dig själv (Ljungblom, 2008c, s.2 ff).
3.4.3

Giraffspråket

Empatisk kommunikation eller icke vålds kommunikation, är en
kommunikationsprocess och en konfliktlösningsmodell som även har kallats för
Giraffspråket. Språket handlar om att åstadkomma skillnader i och avskilja värderingar,
känslor och önskningar från varandra, vilket som oftast blandades ihop i olika konflikter
(Ljungblom, 2008b, s. 1). Vid användandet av giraffspråket använder vi vår empati i
språket.
Vargspråket är motsatsen till giraffspråket. När vi har ett vargspråk analyserar vi, ställer
krav, dömer, kritiserar m.m. utan eftertanke. Vid användande av vargspråket kommer
påståenden med våra egna uppfattningar om hur saker och ting är. Vargen är inte i
kontakt med sina verkliga känslor och behov (Ljungblom, 2008b, s. 1).
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3.5

Hörnstenarna i offensivt kvalitetsarbete

Figur 4. Hörnstenarna i offensiv kvalitetsutveckling (Bergman & Klefsjö, 2007, s. 39).
Problemformuleringen var delvis baserad på delaktighet och för att lyckas med ett
offensivt kvalitetsutvecklingsarbete krävs bland annat engagerat ledarskap plus övriga
hörnstenar. På senare tid har allt fler organisationer integrerat kvalitetsfrågor i den
dagliga verksamheten (Bergman & Klefsjö, 2007, s. 37 ff). Begreppet som används
heter Total Quality Management, TQM. TQM blir på svenska offensivt
kvalitetsutveckling. Innebörden av begreppet bygger på en organisationskultur som
hade sin grund i nedanstående värderingar:


Sätt kunderna i fokus - Kunderna bedömer betydelsen av kvaliteten och det ställs
i förhållande till deras anspråk (Bergman & Klefsjö, 2007, s. 41 ff). Det gäller
för leverantören att aktivt ta reda på vad kunderna frågar efter och helst
överglänsa deras anspråk och förhoppningar. Kunderna kan vara både interna
och externa mottagare av produkten, tjänsten eller en kombination. I den
moderna kvalitetsutvecklingen handlar den här delen om att personalen ska få
bättre potential att utföra ett bra arbete.



Basera beslut på fakta - Organisationen behöver ta fram fakta, innan beslut
fattas kring kvalitetsarbete (Bergman & Klefsjö, 2007, s. 41 ff). Besluten måste
fattas på verkliga orsaker och inte på någon persons magkänsla. För att lyckas ta
rätt beslut, krävs systematisk information och analysering av fakta, innan beslut
om processförändringar.



Arbeta med processer - En process är fortlöpande sysslor som ideligen repeteras
och dess mål är att tillgodose sina kunder med produkter, tjänster eller en
kombination (Bergman & Klefsjö, 2007, s. 44 ff). Generellt urskiljer teorin tre
kategorier av processer huvudprocesser, stödprocesser och ledningsprocesser.



Arbeta med ständigt med förbättringar - Organisationen behöver ständigt
försöka förbättra kvaliteten på sina produkter, tjänster eller en kombination
(Bergman & Klefsjö, 2007, s. 45 ff). Ett verktyg för det här är
förbättringscykeln; planera - gör - studera - lär. Tanken med
kvalitetsförbättringarna är att öka kvalitén till en lägre kostnad.



Skapa förutsättningar för delaktighet - Organisationen ska arbeta för att skapa
gynnsammare villkor, för att medarbetarna ska kunna vara delaktiga och aktivt
kunna utöva inflytande på beslut och var delaktiga i förbättringsarbetet
(Bergman & Klefsjö, 2007, s. 48). Nyckelorden för att ha framgång är med den
här delen är kommunikation, delegering och utbildning. Engagemanget måste
även finnas i de organisationer som levererar som är underleverantörer.
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Engagerat ledarskap - För att en organisation ska ha framgång med sin
kvalitetsutveckling fordras att ledarna oberoende av nivå är tillförlitliga,
distinkta och kunniga i sin kommunikation och fungerar som föredomen
(Bergman & Klefsjö, 2007, s. 50 ff). Den här hörnstenen handlar om både
ledarskapet och dess engagemang.

Efter det att du nu har läst igenom teoriavsnittet, kommer du nu att få ta del av det data
som samlades in. I kapitlet kommer det inte finnas några egna reflektioner eller
kommentarer kring resultat, utan reflektioner kommer i ett senare kapitel (se kap. 5).
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4

Resultat

I den här delen av texten redovisas resultatet som framkommit vid
enkätundersökningen. Kapitlet är uppdelat efter de tre huvudfrågorna. Du kommer först
att få bakgrundsfakta beskriven, innan själva redovisningen av resultatet på frågorna
redovisas. Mitt undersökningsresultat kommer att framställas och presentera i form av
figurer och i löpande text.
Antalet enkäter som min studie fick in var 14 stycken och samtliga var inlämnade av
män. Med anledning av det låga deltagande, särskiljs inte chefer och de som expedierar
i resultatredovisningen. Av samma skäl redovisas inte resultatet beroende på
respondenterna etniska bakgrunder eller åldersfördelningen. Fördelningen av de
inlämnade enkäterna var 29% från Sverige, 14% från Turkiet och 14% från arabtalande
länder. Det som kunde noteras är att hela 43% uppgav inte från vilket land de
ursprungligen kom ifrån och att fanns deltagare från arabtalande länder, som uppgav
Kurdistan som ursprungsland. Kurdistan är inget erkänt land internationellt, utan ett
folkslag som kommer från delar av Turkiet, Irak, Iran och Syrien. Åldersfördelningen
på de respondenterna som lämnade in sin enkät var 50% i åldern 41-50 år, 22% 31-40 år
och 14% vardera i åldersgrupperna 18-30 år och 51- år och äldre.

4.1
Hur ofta upplever Du att anställda är rädda för att
uttrycka missnöje med sin närmsta chef?
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Mycket ofta

Ofta

Ibland

Sällan

Mycket sällan

Hur ofta upplever Du att anställda är rädda för att uttrycka missnöje med sin
chef?
Hur ofta uppkommer det att Du inte vågar uttrycka missnöje med din
närmsta chef?
Vågar Du gå till din närmsta chef och ställa vilka frågor som helst (som är
arbetsrelaterade)?
Talar du om för din närmsta chef vad Du tycker?

Figur 5. Svarsfördelningen på ovanstående frågor.
Huvudfrågan "Hur ofta upplever Du att anställda är rädda för att uttrycka missnöje med
sin närmsta chef?" gav resultatet att 29% upplevde att anställda var ofta rädda för att
uttrycka sitt missnöje med sin närmsta chef. 36% upplevde att anställda var ibland
rädda för att uttrycka sitt missnöje, medan 21% uppgav sällan respektive 14% uppgav
mycket sällan att de upplevde att anställda är rädda för att uttrycka sitt missnöje för sin
närmsta chef. Det här resultatet gav ett medelvärde på 3,2 som motsvarade svaret ibland
på frågan.
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På kontrollfrågan "Hur ofta uppkommer det att Du inte vågar uttrycka missnöje med din
närmsta chef?" gav resultatet att 36% uppgav att de ofta själva inte vågade uttrycka sitt
missnöje. Övriga svar ibland respondenterna fördelade sig på följande vis; 43% ibland,
7% sällan och 14% mycket sällan. Det här gav ett medelvärde på 3,0 som motsvarar
ibland på frågan.
När respondenterna svarade på nästa kontrollfråga "Vågar Du gå till din närmsta chef
och ställa vilka frågor som helst (som är arbetsrelaterade)?" Blev det följande resultat
14% mycket ofta, 43% ofta, 29% ibland och 14% sällan. Medelvärdet blev även på den
här frågan 3,0 som motsvarar ibland.
Nästa kontrollfråga med motsvarande svarsalternativ var följande fråga "Talar du om
för din närmsta chef vad Du tycker?". Den frågan besvarades på följande vis av
respondenterna: 29% mycket ofta, 43% ofta och 29% ibland. Medelvärdet på frågan
blev 2,0 som motsvarar ofta.
I figur 5 var det två kontrollfrågor som inte redovisades i stapeldiagrammet, med
anledning av att de hade andra svarsalternativ. Frågan löd på följande sätt "Varför talar
du inte om för din närmsta chef vad Du tycker?" fick följande fördelning bland svaren;
0% vågar inte, 14% vill inte, 36% ingen idé, 36% inte aktuellt och 7% hoppade över att
svara på frågan. Medelvärdet av svaren blev 3,3 som motsvarar ingen idé på frågan.
Sista kontrollfrågan under den här huvudfrågan löd "Varför talar du om för din närmsta
chef vad Du tycker?". Spridningen på svaren blev följande; 14% Chefen är engagerad,
29% chefen lyssnar, 36% du vill påverka, 14% du är engagerad och 7% svarade att
inget av ovanstående svarsalternativ passade in. Det sista medelvärdet inom den här
grupperingen av frågor blev 2,7 som motsvarar chefen lyssnar.

4.2
Hur upplever Du att din närmsta chef faktiskt fattar
sina beslut?
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Autokratisk stil Demokratisk
stil

"Låt gå"-stil

Delegerande Inget av dessa
stil

Hur upplever Du att din närmsta chef faktiskt fattar sina beslut?

Figur 6. Svarsfördelningen på frågan "Hur upplever Du att din närmsta chef faktiskt
fattar sina beslut?".
Den här huvudfrågan "Hur upplever Du att din närmsta chef faktiskt fattar sina beslut?"
gav resultatet att 14% upplevde att sin närmsta chef fattar beslut i en autokratisk stil.
43% upplevde att chefen fattar sina beslut i demokratisk stil. 7% upplever en "Låt-gå"-
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stil, 14% i en delegerande stil och 21% svarade att inget av de här alternativen stämde
in på sin närmsta chef.
45%
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Mycket ofta

Ofta

Ibland

Sällan

Mycket sällan

Hur ofta upplever Du att din närmsta chef fattar beslut?
Hur ofta upplever Du att din närmsta chef fattar beslut själv?".
Hur ofta känner Du att du har påverkat ett beslut

Figur 7. Svarsfördelningen på ovanstående frågor.
Tre kontrollfrågor fanns med i enkäten till den här huvudfrågan. Första kontrollfrågan
löd "Hur ofta upplever Du att din närmsta chef fattar beslut?". Fördelningen av svaren
blev på följande vis; 28% mycket ofta, 29% ofta, 29% ibland, 14% sällan och 0%
mycket sällan. Medelvärdet blev 2,3 som motsvarar ofta på frågan.
Nästa kontrollfråga löd "Hur ofta upplever Du att din närmsta chef fattar beslut själv?".
Respondenterna svarade enligt följande fördelning; 0% mycket ofta, 36% ibland, 21%
sällan och 0% mycket sällan. Medelvärdet blev 2,8 som motsvarar ofta på frågan.
Sista kontrollfrågan inom det här segmentet var "Hur ofta känner Du att du har påverkat
ett beslut?". Svarsfördelningen blev följande; 0% mycket ofta, 29% ofta, 43% ibland,
7% sällan och 21% mycket sällan. Medelvärdet på den här frågan blev 3,2 som
motsvarar ibland.
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4.3
På vilket sätt att fatta beslut skulle Du föredra hos
din närmsta chef?
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På vilket sätt att fatta beslut skulle Du föredra hos din närmsta chef?

Figur 8. Svarsfördelning på frågan "På vilket sätt att fatta beslut skulle Du föredra hos
din närmsta chef?".
Den sista huvudfrågan löd på följande vis "På vilket sätt att fatta beslut skulle Du
föredra hos din närmsta chef?". Fördelningen bland respondenternas svar blev; 0%
autokratisk stil, 64% demokratisk stil, 14% "Låt gå"-stilen, 7% delegerande stil och
14% svarade att ingen av de ledarstillarna här stämde överrens med det sätt de skulle
föredra hos sin närmsta chef.
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Hur ofta får din närmsta chef dig att känna uppskattning och öka ditt
självförtroende?

Figur 9. Svarsfördelningen på kontrollfrågorna .
"Pratar din närmsta chef med dig innan beslut fattas?" var den första kontrollfrågan,
med följande fördelning bland svaren; 14% mycket ofta, 14% ofta, 50% ibland och 7%
vardera på svarsalternativen sällan, mycket sällan och ej svarat. Medelvärdet blev 2,8
som motsvarar ofta.
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Nästa kontrollfråga "Hur ofta skulle Du vilja att din närmsta chef pratar med dig innan
beslut fattas?" svarade respondenterna med följande fördelning; 36% mycket ofta, 36%
ofta, 29% ibland och övriga svarsalternativ fick samtliga 0%. Medelvärdet blev 1,9 som
motsvarar mycket ofta på den här frågan.
Resultatet på den sista frågan i hela undersökningen som löd "Hur ofta får din närmsta
chef dig att känna uppskattning och öka ditt självförtroende?" fick följande fördelning
bland respondenterna; 7% mycket ofta, 50% ofta, 29% ibland, 7% sällan och 7% mycket
sällan. Medelvärdet på den här frågan blev 2,6 som motsvara ofta.
Nu har du läst igenom all resultatredovisning kring enkätundersökning. Nästa del
handlar om mina reflektioner kring resultatet som framkom genom
enkätundersökningen.
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5

Reflektion/Diskussion

I det här kapitlet redogörs mina reflektioner kring resultatet och dess koppling till syftet
med studien. Kapitlet innehåller även egen kritisk granskning av genomförd studie,
samt förslag på kommande forskning.
Den första reflektionen som gjordes av sammanställning, var att inom chefsgruppen var
det enbart tre stycken av åtta som hade svarat på enkäten. Speglade det resultatet
maktdistansen inom hela processen expedition? Berodde det på min anställning inom
samma organisation och dåvarande position? Det framkom dock inget bra svar vid mina
funderingar på varför deras engagemang var lågt i den här studien. Frågan var om det
egentligen var gruppchefernas egen inställning till undersökningen som sken igenom?
När de besvarade min fråga kring hur det gick med få enkäten besvarad från deras
underställda? Svaren som framkom var i stil med; - "Vi kan inte tvinga dem, om de inte
vill." Det skulle eventuellt kunna vara att gruppchefernas egen delaktighet i
enkätundersökningen som återspeglades. Enligt mig borde det varit ett större intresse
bland gruppcheferna med tanke på att undersökningen är en del av organisationens
kvalitetsutveckling. Kvalitetsutveckling har blivit en del av chefernas vardag under de
senaste åren, ämnet kommer upp fortlöpande i olika sammanhäng, enligt min egen
erfarenhet. Ett engagerat ledarskap är grunden för att arbeta med offensiv
kvalitetsutveckling (Bergman & Klefsjö, 2007, s. 39). Eller berodde gruppchefernas
eget låga engagemang på att de inte ville visa sin närmsta chef hur gruppcheferna
upplevde maktdistansen ur deras synvinkel, inom organisationen? Dock borde
undersökningen vara ett bra sätt att visa hur de upplevde sin den dagliga arbetsmiljön
och hur de önskade att den skulle vara. Av egen erfarenhet har studenten sett hur
organisationen har genomfört ett antal förbättringsarbeten på olika plan, under de
senaste åren och med större engagemang. Ledarskapet inom kvalitetsutveckling handlar
också om att få medarbetarna att känna sig säkra i sina förehavanden och vara stolta
över vad de själva, gruppen och organisationen utvecklar (Bergman & Klefsjö, 2009, s.
50 ff). Min egen erfarenhet säger mig att ledningen jobbar aktivt på att sprida att
medarbetarna ska vara stolta över den kvalitetsresan, som började för något år sedan och
fortlever alltjämnt.
En annan reflektion var att nästan hälften av respondenterna valde att inte skriva ifrån
vilket land de ursprungligen kom ifrån. Frågan var en av de viktigaste bland de
bakgrundsfrågor som ställdes. Tanken var att det skulle gå att kunna läsa av från
resultatet om det fanns någon skillnad i synen på maktdistansen beroende på vilket
ursprungsland som respondenterna kom ifrån. Resultatet skulle ha jämförts med vad
Hofstede och Hofstede fick fram. Varför många hoppade över frågan fanns inget bra
svar på, som framkommit. Kunde det bero på, att de ser sig som svenskar eller att det
inte framfördes vikten av att svara på just den frågan? Ett annat alternativ skulle kunna
vara att de tyckte att deras ursprung inte har någon betydelse för undersökningen. Med
tanke på den låga svarsfrekvensen går det inte att dra några slutsatser, alls kring
skillnaden mellan kulturerna och maktdistansen i den här undersökningen.
Samtliga svarade på frågan i vilken åldersgrupp de tillhörde, men även på den här
frågan är svarsfrekvens för låg för att kunna bryta ner svaren och se om åldern hade
någon betydelse för maktdistansen.
Min tanke var att även bryta ner svaren, för att se om det fanns en skillnad mellan chefs
position kontra expeditörens. Även den här delen av analysen utelämnas med anledning
av svarsfrekvensen. Dock fanns det en fråga "Hur ofta upplever Du att anställda är
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rädda för att uttrycka missnöje med sin chef?" där det gick att se en skillnad mellan
chefsrollen och expeditören. Det som ändå kunde göras var att redogöra resultatet och
analysera de svar som kom. Analysen kom ändå att visa olika tendenser åt hur
urvalsgruppens individer upplevde maktdistansen i deras arbetsmiljö och hur de
önskade att deras arbetsmiljö skulle vara. Mina reflektioner kring svaren kommer att
utgår från trenden på det dataunderlag som datainsamlandet har gett.

5.1
Hur ofta upplever Du att anställda är rädda för att
uttrycka missnöje med sin närmsta chef?
När över hälften av respondenterna svarade ofta eller ibland, tyder det på att det fanns
en tendens till maktdistans inom organisationen. Det som går att utläsa som en skillnad
mellan cheferna kontra expeditörerna var att cheferna upplevde mindre rädsla för att
uttrycka sitt missnöje till sin närmsta chef. Tendensen på den här frågan var att cheferna
kände sig mer trygga i sin roll när det gällde den strukturella, mellanmänskliga och
individuella makten. De hade stöd av sitt kunnande och sin placering i organisationen
för att känna en större trygghet, för att våga uttrycka sitt missnöje direkt till sin närmsta
chef (Maltén, 2000, s. 41). Därmed var det min uppfattning att de inte upplevde lika
ofta, att andra var rädda för att uttrycka sitt missnöje lika tydligt som för expeditörerna.
Det skulle också kunna formuleras som att desto högre upp i organisationsstrukturen
individen är placerad, desto mer inbyggd makt finns det och därmed ojämlikheter
mellan olika personer beroende på vilken roll i verksamheten.
Å andra sidan försvann skillnaden mellan de två grupperna när frågan handlade om hur
ofta de själva inte vågade uttrycka sitt missnöje med sin närmsta chef. Resultatet för
svarsalternativen ofta eller ibland ökade. Tendensen tyder på att det var fler som vågade
uttrycka sitt personliga missnöje, än att de upplevde att andra är rädda för att uttrycka
deras missnöje. Samtidigt svarade de allra flesta att de mycket ofta, ofta och ibland
vågade ställa arbetsrelaterade frågor till sin närmsta chef. Hur gick det här ihop? Det
kunde bero på hur respondenterna tolkade frågorna.
Min uppfattning var att respondenterna svarade mot sig själva. Först svarade
respondenterna att många upplevde att deras kollegor är rädda för att uttrycka sitt
missnöje, men sedan svarade de att de själva inte var rädda att uttrycka sitt missnöje till
sin närmsta chef. Samtidigt som nästan tre fjärdedelar svarade att det inte var aktuellt
eller ingen idé att de berättade själva vad de tyckte till sin närmsta chef. Hur engagerade
blir medarbetarna i ett offensivt kvalitetsarbete, när respondenterna upplevde det som att
det var ingen idé att prata med sin närmsta chef? Berodde det på att de tidigare hade
upplevt att de inte har fått någon feedback? Feedback är viktigt att ge och ta emot,
oavsett vilken roll personen har (Ljungblom, 2008a, s. 1). Feedback skulle gjort det
möjligt att utvecklas och förändras som person. Enligt ICA:s kärnvärden ska
medarbetarna bland annat känna sig; engagerade, välinformerade, känna ansvar
(Nyqvist, 2011, s. 10).
Å andra sidan svarade hälften av respondenterna, att de talade om för sin chef vad de
tyckte, med anledningen av att de är engagerade och ville vara med att påverka. Det
engagemanget är viktigt att behålla, för det offensiva kvalitetsarbetet. Att det fanns
motsättningar i svaren, berodde på vilken kontext respondenterna använde när de
besvarade frågorna. Kopplade de svaren till hur de upplevde vilken ledarstil deras
närmsta chef hade eller något helt annat? Ytterligare fundering som kom fram vid
analyseringen var att, om respondenterna var rädda för att uttrycka sitt missnöje till sin
närmsta chef. Vem går de till för att uttrycka sitt missnöje? Vart går respondenterna som
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var rädda att uttrycka sitt missnöje? Till någon annan person än sin närmsta chef?
Pratade de om sitt missnöje mellan sig på respektive nivå? Hoppade de över sin närmsta
chef och går till den personens chef eller en annan chef i motsvarande position? Eller
var det en eller flera chefer som gjorde att de svarande upplevde att de som hade den/de
cheferna att tendensen var att resultatet blev som det blev?
En annan fundering var att om riktningen stämmer att det fanns många som upplevde att
sina arbetskamrater var rädda för att gå till sin närmsta chef, då borde det enligt min
uppfattning även tendensen vara att fler upplevde att sin närmsta chef hade en tydlig
autokratisk ledarstil. Autokratisk ledarstil innebär att ledaren diskuterar endast i
undantagsfall med gruppen och håller en klar distans till gruppen (Maltén, 2000, s. 63).
Nu blev tendensen inte det, utan att de flesta upplevde att sin närmsta chef hade en
demokratisk eller delegerande stil. De formerna av ledarstilar är viktigt för det offensiva
kvalitetsarbetet eller mer rätt var att de formerna av ledarstilarna bygger på ett engagerat
ledarskap. Det engagerade ledarskapet är en del av det offensiva kvalitetsarbetet
(Bergman & Klefsjö, 2007, s. 50).
Totalt sett visade frågan om "Hur ofta upplever Du att anställda är rädda för att uttrycka
missnöje med sin närmsta chef?" att deltagarna i undersökningen upplevde att det fanns
en maktdistans i organisationen. Maktdistansen var större ju längre ner i hierarkin som
individen fanns. Maktdistansen har dock inte upplevts som särskilt stor. Samtidigt
uppgav nämligen nästan samtliga att de vågade ställa vilka frågor som helst och att de
själva talade om för sin närmsta chef vad de tyckte.
Respondenternas svar på den här rubrikfrågan och på nästa fråga visar hur de upplevde
sin dagliga arbetsmiljö (Hofstede & Hofstede, 2005, s. 58). Den dagliga arbetsmiljön
handlar om till exempel rollerna som finns i organisationerna, hur besluten fattas, hur de
uppfattade att deras närmsta chef litade på deras omdöme m.m. Däremot den tredje
rubrikfrågan visade hur respondenterna önskade att den dagliga arbetsmiljön, skulle
vara.

5.2
Hur upplever Du att din närmsta chef faktiskt fattar
sina beslut?
Tendensen var tydlig att de flesta respondenterna svarade att deras närmsta chef fattar
sina beslut genom en demokratisk eller delegerande stil. Tendensen pekade mot att det
fanns en maktdistans inom organisationen, men att distansen inte är speciellt stor.
Att det var en del av deltagarna som uppfattade att ingen av ledarstilarna passade in på
sin närmsta chef, när de fattade beslut kanske berodde på att medarbetarna uppfattade
att chefen har olika stilar beroende på vilken situation som besluten fattade. Att en chef
upplevdes som om han/hon skiftade ledarstil i sina beslut, följer den tvådimensionella
ledarskapsmodellen. I den tidiga ledarskapsforskningen hade forskarna en inriktning på
att en ledare hela tiden hade en stil, medan den moderna ledarskapsforskningen bygger
på ett mer situationsanpassat ledarskap (Maltén, 2000, s. 67 ff). Min egen uppfattning är
att en bra ledare ska kunna känna av när behovet av beslut behöver fattas av
honom/henne och när besluten kan delegeras. För att chefen skulle lyckas med arbetet
krävs att chefen har rätt lämpligheter och att chefen är bered att ge ansvar åt de
underställda (Maltén, 2000, s. 67). Det skulle kunna vara en variabel till icke trivsel i
organisationen (Kaufmann & Kaufmann, 1998, s. 108). Ett annat problem som en chef
kan hamna i är när medarbetarna inte kan skilja på personen som chefen är och den roll
chefen har i organisationen. Exempel på det här kan vara att chefen har personligen
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samma uppfattning om en sak som en underordnande, men i rollen som chef måste
personen agera efter vad rollen kräver. Var femte respondent hade inte någon
uppfattning om sin chefs ledarstil. Det kan innebära att respondenterna ville slippa eller
kunde inte ta ställning till vilken stil sin chef hade och då var det enkelt att välja
alternativet som var neutral och ändå svara på frågan.
Min uppfattning var att det var positivt att tendensen var tydlig, när respondenterna
svarade att de kände att de kunde påverka sin chefs beslut ofta eller ibland. Å andra
sidan var det trots det var sjunde respondent som upplevde att deras chef tog sina beslut
på ett autokratiskt sätt. Att respondenterna upplevde en autokratisk stil kunde bero på
att chefen tog ett beslut som inte passade respondenten nyligen och hade då enbart det
senaste beslutet i åtanke när personen svarade på den här frågan. Det kunde också vara
chefens sätt att kommunicera ut budskapet, som gjorde att respondenten tyckte att
chefen hade en autokratisk stil. Tänkte någon av parterna på vilket sätt de
kommunicerade på? Det skulle med största säkerhet göra en skillnad på om vargrespektive giraffspråket användes i kommunikationen. Användes till exempel
vargspråket av chefen, där det enbart ställdes krav, dömdes och kritiserades
medarbetarna utan eftertanke (Ljungblom, 2008b, s. 1). Det skulle kunna leda till att en
underordnad uppleva att sin närmsta chef fattar sina beslut i en autokratisk stil. Å andra
sidan skulle chefen använda giraffspråket och åstadkommer skillnader i och avskilde
sina värderingar, känslor och önskningar från varandra, skulle det kunna bli att fler
skulle uppleva att sin närmsta chef tog sina beslut i en demokratisk stil och att de själva
var mer delaktiga i besluten.
Tendensen var att över hälften upplevde att deras närmsta chef fattade beslut mycket
ofta eller ofta. I efterhand tyckte jag själv att frågan borde ställts på ett annat sätt. Nu
berodde det på hur personen definierade begreppet "fattar beslut". Oavsett vad
respondenterna har lagt in i sitt beslutsunderlag till sitt svar, hade de en klar uppfattning
att deras närmsta chef tar beslut. Det som också var intressant var att lika många som
uppfattade att deras närmsta chef fattar beslut mycket ofta eller ofta, svarade också att
deras närmsta chef tog egna beslut ibland eller sällan. Min uppfattning är att de här
svaren talar emot varandra. Hur kan uppfattningen finnas att chefen fattar beslut, men
att chefen sällan eller endast ibland tar egna beslut? Kan det innebära att organisationen
är toppstyrd och att cheferna måste få besked uppifrån hur de ska agera? Utifrån en
sådan tanke skulle det vara en större maktdistans inom organisationen än vad det
tidigare har framkommit.
Om en chef inte får fatta egna beslut, då skulle det vara svårt som chef att ge egen
feedback till sina medarbetare. Det skulle även vara svårt att arbeta oavsett roll i
organisation utifrån ICA:s kärnvärden; vill, vet, kan, får och bör (Nyqvist, 2011, s. 10).
Medarbetarna skulle troligen inte känna någon motivation, befogenheterna skulle inte
gå ihop med ansvaret och ansvaret för arbetsuppgifterna skulle troligtvis sjunka. Det
skulle också leda till att det offensiva kvalitetsarbetet skulle bli lidande. Hörnstenarna
förutsättningar för delaktighet och engagerat ledarskap skulle vara två av hörnstenarna
i kvalitetsarbetet (Bergman & Klefsjö, 2007, s. 48 ff) som klart skulle brista.
Det var i genomsnitt sju av tio respondenter som svarade att de kunde påverka ett beslut
ofta eller ibland. Hur gick det här ihop med att chefen inte tar egna beslut? Min
uppfattning var att svaren ger olika bilder av situationen. Kan du påverka ett beslut hos
din närmsta chef, då måste chefen kunna ta egna beslut. Tendensen tyder på att
respondenterna bekräftade att deras närmsta chef har en demokratisk stil, där de
gemensamt hittar en samförståelse (Maltén, 2000, s. 63).
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Nu har du läst om hur respondenterna upplevde att sin arbetsmiljö var. I nästa avsnitt
kommer att handla om hur de skulle önskade att deras dagliga arbetsmiljö skulle vara.

5.3
På vilket sätt att fatta beslut skulle Du föredra hos
din närmsta chef?
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På vilket sätt att fatta beslut skulle Du föredra hos din närmsta chef?

Figur 10. Skillnaden på upplevelsen och önskan kring hur sin närmsta chef fattar sina
beslut.
Tendensen visade att nästan tre av fyra skulle vilja att deras närmsta chef skulle fatta
sina beslut i en demokratisk ledarstil eller en delegerande ledarstil. Ökningen berodde
på att samtliga som svarade att deras närmsta chef hade en autokratisk stil hade en
önskan att deras närmsta chef skulle använda en annan ledarstil. Det visade att
medarbetarna inte vill att deras chef skulle bete sig som en brukspatron. Respondenterna
hade en tydlig tendens att de önskade en chef med mer demokratisk ledarstil. Min
uppfattning var att skulle det ske, borde det också innebära att fler skulle våga uttrycka
sitt missnöje till sin närmsta chef. Det borde även innebära att maktdistansen mellan
rollerna minskade. Minskar maktdistansen borde det leda till ett större engagemang i sin
yrkesroll. Ett större engagemang leder till större möjligheter till ett offensivt
kvalitetsarbete inom organisationen (Bergman & Klefsjö, 2007,s. 50). Det borde även
leda till att det blev mer feedback mellan de olika rollerna i organisationen. All
feedback är dock inte av godo. Det gäller att se till att mottagaren är beredd på att få
återkopplingen, annars kan feedbacken vara till nackdel istället. Återkopplingen bör
bland annat vara; situationsanpassad, det ska vara möjligt till en förändring, jag form
och det gäller att mottagaren förstår den feedback som individen fick (Ljungblom,
2008a, s. 2 ff).
Det var dock inte på det visset att samtliga som svarade att de hade en chef med
autokratisk stil önskade en chef med demokratisk stil, utan svaren skiftade bland
ledarstilarna. En annan notering var att fler önskade en "låt gå"-stil hos sin chef, än vad
de upplevde i dagens situation. Det var även fler som önskade en helt annan stil än de
fyra ledarstilarna som brukar beskrivas i ledarskapsforskningen. Det skulle vara
intressant att intervjua de här respondenterna och gå djupare in på vilken ledarstil de
önskade. Någon helt ny ledarstil? Hur skulle den då se ut? Eller hade de insett att en
modern ledare har ett mer situationsanpassat ledarstil?
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Det gick även att se en liten tendens i att färre önskade sig en chef i en delegerande stil
än vad det var som uppfattade att deras närmsta chef hade idag. Hur gick det här ihop
sig? Kunde resultatet sammanfattas som att fler ville vara med och diskutera olika
beslut, men de ville inte ha mandat att fatta egna beslut? Min uppfattning var att risken
fanns att respondenterna upplevde svarsalternativen för snarlika och att ordet
demokratisk är mer positivt laddat än delegerande.
Att respondenterna skulle föredra att deras närmsta chef hade en demokratisk eller
delegerande stil följde i samma tendens i en av kontrollfrågorna i det här segmentet av
frågor. Tendensen var att många ansåg att deras chef pratade med dem innan beslut
fattades, i omfattningen mycket ofta, ofta och ibland av de som svarat på frågan. Störst
svarsfrekvens hade svaret ibland med drygt hälften av de som svarat. Även
respondenternas svar på hur ofta de skulle vilja att deras närmsta chef pratade med dem
personligen innan beslut fattades följde riktningen, att uppfattningen att de önskade att
deras chef skulle ha en mer demokratisk ledarstil. Nästan tre av fyra respondenter hade
svarat i intervallet mycket ofta eller ofta, övriga svarade ibland. Min uppfattning var att
svaren hade en gemensam trend rakt igenom och det var att respondenterna ville bli mer
engagerade i olika beslut. Det här följer en av hörnstenarna i det offensiva
kvalitetsarbetet, skapa förutsättningar för delaktighet (Bergman & Klefsjö, 2007, s.48
ff). I hörnstenen ingår även kommunikation, delegering och utbildning, som kan
"översättas" till ICA:s kärnvärden. Min tanke var då på orden; vill, vet, kan, får och bör.
Drygt hälften av respondenterna svarade att deras chef ger dem uppskattning och ökar
deras självförtroende mycket ofta eller ofta. Tendensen borde cheferna tolka som
positivt. Var fjärde respondent som svarade att de ibland får uppskattning och ökar
deras självförtroende. Ger cheferna de här personerna lite ofta uppskattning i sin
feedback till respondenterna, skulle i det vara nio av tio personer som kände att de fick
uppskattning av sin närmsta chef ofta. Min erfarenhet är att cheferna de senaste åren har
själva ökat sin egen och sina kollegors självinsikt kring att feedback. De har tagit till sig
att det är viktigt att ge även positiv feedback till medarbetarna och inte bara använda
vargspråket när det ges negativ feedback. Om mitt resonemang stämde skulle det även
innebära att arenan i Johari fönster borde ha ökat bland samtliga respondenterna de
senaste åren. Min tanke var då, får du uppskattning för ditt arbete, öppnar du gärna dig
lite mer för din närmsta chef och chefen öppnar sig mer inför dig då också. Det leder till
att arenan växer i bägges fönster. Å andra sidan, om kommunikationen sker med ett
vargspråk minskar arenan, i Johari fönster (Ljungblom, 2008b, s. 1). Uppskattning var
även en av de positiva variablerna i Herzberg motivationsteori (Kaufmann &
Kaufmann, 1998, s 107 ff). Även de övriga variablerna ska inte glömmas bort,
prestationer, involvering, ansvar, befordran och utveckling. Variablerna involvering,
ansvar och utveckling kan kopplas till att respondenterna skulle kunna bli mer
engagerade, vilket skulle öka möjligheterna för att genomföra ett offensivt
kvalitetsarbete.
Det du nu har läst var mina reflektioner kring de frågorna som ingick i enkäten. Nästa
del kommer att vara en mer generell reflektion kring projektet.

5.4

Generell reflektion

Syftet med studien var att studera "På vilket sätt kan maktdistansen förklara
delaktigheten inom DE Stockholm?". Min uppfattning är att underlaget som kom in var
för litet för att kunna svara generellt på den frågan. Det krävs mer forskning kring
frågan, för att säkerhetsställa resultatet. Ur underlaget har det ändå funnits tendenser på
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att det kan finnas en viss maktdistans inom organisationen och att det finns ett ledarskap
som kan förklara delaktigheten inom organisationen. Resultatet visade också en tendens
på att det finns ett engagemang bland medarbetarna och det är positivt kring det
offensiva kvalitetsarbetet. När det gäller att dra slutsatser kring en enkätundersökning är
att svaren inte bör tolkas ordagrant (Hofstede, Hofstede, & Minkov, 2011, s. 50). Det är
vanligt att folk i undersökningar inte agerar som de har uppgett i ett formulär.
Skillnaden i sådan tanke kan vara om en person till exempel fick fråga i en
undersökning, som gick ut på att personen fick välja mellan mer fritid eller högre lön?
Skulle då personen kanske svarat mer fritid, men skulle samma individ stå inför samma
val i verkligheten var det inte säkert att personen skulle valt samma alternativ i
verkligheten.
Genom att analysera hur medarbetarna i organisationen uppfattade hur deras arbetsmiljö
var och hur de ville att den ska vara, är ett sätt att arbeta med offensivt
kvalitetsutveckling. Ur underlaget gick det att hitta olika tendenser kring de olika
frågorna, som du redan har läst om. De här tendenserna kan ledningen använda för att
arbeta vidare med ett offensivt kvalitetsarbete.
Att det sker arbete med processer i organisationen var det ingen tvekan om. LICA som
är tillgängligt för samtliga medarbetare fanns på intranätet, där samtliga processer
beskrivs och bröts ner till arbetsmomenten. Verktyget uppdaterades fortlöpande och det
visar att processerna förbättrades efterhand. Nu var den här undersökningen inte inriktad
på att undersöka någon direkt process i verksamhetens produktion, men en trend i
undersökningen var att cheferna borde tänka på att det fanns de som upplevde att deras
närmsta chef hade en autokratisk stil i sina beslut. De flesta respondenterna svarade
dock att deras chef hade en demokratisk eller delegerande stil. Att de flesta hade den
inställningen till sin närmsta chef, var positivt när det gällde offensivt kvalitetsarbete.
Grundförutsättningen för att lyckas med det offensiva kvalitetsarbetet var ett engagerat
ledarskap (Bergman och Klefsjö, 2007, s. 38). Chefskapet ses generellt som ett
auktoritärt sätt att leda, medan ett ledarskap karaktäriseras mer som en roll där
personen var mer understödjande, deltagande och utvecklande. Dessutom när tendensen
var att ingen önskade att deras närmsta chef skulle använda en autokratisk stil, finns det
förutsättningar för ett offensivt kvalitetsarbete inom organisationen. Å andra sidan fanns
det också fler medarbetare som önskade "låt-gå" stil hos sin närmsta chef och den
ledarstilen går inte att koppla till ett offensivt kvalitetsarbete.
Ständiga förbättringar handlar om att åstadkomma kvalitetsförbättringar för kunden till
exempel genom bättre produkter och högre kundvärde (Bergman & Klefsjö, 2007, s.
47). Min uppfattning var att det inte alltid behövs en förändring i den teoretiska
processbeskrivningen. Det kunde lika väl vara att individerna som jobbade i de olika
processerna inte följde arbetet enligt processbeskrivningen. Medarbetarna hittade någon
egen lösning på sitt arbetsmoment för att underlätta sin vardag.
Skapa förutsättningar för delaktighet var den delen av det offensiva kvalitetsarbetet som
problemformuleringen var ställd kring i den här undersökningen. Nyckelorden för att
lyckas med den här hörnstenen är kommunikation, delegation och utbildning (Bergman
& Klefsjö, 2007, s. 48 ff). Hörnstenen bygger på att fick medarbetaren rätt
förutsättningar för att göra ett bra jobb, kommer också att engagera sig i sitt arbete och
därmed förbättra kvalitén i processerna. Delaktighet och engagemang åstadkommer
organisationen genom att delegerar ansvar och befogenheter. I princip skulle det lika väl
ha kunna stå att medarbetaren vill, vet, kan, får och bör, som är ICA:s kärnvärden
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Delaktighet och engagemang går också att koppla till Herzberg teori kring motivation,
där han gjorde en tydlig skillnad på arbetsinnehållet och arbetssituationen
(Abrahamsson & Andersen, 2005, s. 148). Herzberg utgick från att en medarbetare som
trivdes på sin arbetsplats var också en mer motiverad individ och var därmed också mer
effektiv i sitt arbete. Min uppfattning var att Herzberg hade rätt i sin teori. En engagerad
medarbetare blir också mer delaktig i utvecklingen i sitt jobb. Medarbetaren kommer då
med förbättringsförslag och därmed per automatik även mer delaktig i att förbättra
processerna i produktionen. Personen byggde med största sannolikhet sitt engagemang
på sina erfarenheter, om en ledare lyssnade. Den här tankegången leder till att dra
resonemanget till vissa paralleller i det offensiva kvalitetsarbetet.
De variabler som fanns i den första dimensionen av Herzberg var de som påverkade om
individen blev tillfredställd eller otillfredsställd på arbetsinnehållet och det påverkade
med största sannolikheten även hur motiverad/engagerad en individ var i sitt arbete
(Abrahamsson & Andersen, 2005, s. 148). En av variablerna som Herzberg identifierade
till icke trivsel var ledarskapet. Med ledarskapet följde delar som om var ledaren bered
att delegera ansvaret till medarbetarna. I ledarskapet ingick även att analysera om
ledarna hade rätt lämplighet för sin roll och att de var demokratiska (Kaufmann &
Kaufmann, 1998, s. 108). Även förhållandet mellan cheferna och medarbetarna var en
viktig punkt till hur motiverade individerna var i sitt engagemang.
En helt annan sak som är intressant, vad är det som säger att det är demokratisk eller
delegerande ledarstilarna, som är de bästa stilarna? I den svenska kulturen, som sätter
demokrati som det normala, är delaktighet en viktig del av vårt kulturarv. Å andra sidan
skulle vi växt upp i en helt annan kultur, skulle vi med största sannolikhet haft en annan
syn. Vi människor utgår oftast från sin egen kultur kring vad som är normalt
(Korhonen, 2009, s. 8). Hade vi växt upp i en kultur med stor maktdistans hade både
chefer och underställda sett det som normalt med existerande ojämlikheter och en mer
auktoritärt ledarstil (Hofstede, Hofstede, & Minkov, 2011, s. 98). De som inte hade haft
en ledarroll hade förväntat sig att andra skulle bestämma vad de skulle göra. Däremot i
kulturer med liten maktdistans är synen på över- och underordnande mer som jämlika. I
de här kulturerna är synen på över- och underordnande mer av ett praktiskt skäl att det
finns en hierarkisk ordning. Min uppfattning är också att maktdistansen långsamt
förändras ständigt. Tänk på hur det såg ut, till exempel i Sverige i början av 1900-talet.
Då fanns det präster, brukspatroner, doktorer med flera som, var upphöjda av
medborgarna i landet. Maktdistansavståndet till personerna med de här titlarna är idag
betydligt mindre. Att avståndet har minskat har också gjort att personerna har fått ändra
sin ledarstil, från en autokratisk stil till någon annan stil.
En sammanfattning av studien kan vara: Det fanns kollegor till respondenterna som var
rädda för att uttrycka sitt missnöje till sin närmsta chef, men det var inte de själva.
Respondenterna ansåg att de flesta chefer har en demokratisk eller delegerande ledarstil
och att de önskar att fler chefer skulle börja använda de ledarstilarna.
Kom ihåg att studiens resultat ska tolkas mer som en tendens/riktning, än ett fullständigt
resultat med anledning av antalet enkäter som kom in. Nästa del du får läsa kommer att
handla om min egen kritiska granskning av hela studien.
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5.5

Egen kritisk granskning av genomförd studie

Den största kritiska punkten av den genomförda studien var själva genomförandet av
enkätundersökning. I teorin tyckte både handledaren i organisationen och studenten att
det skulle fungerat utmärkt med att de som jobbade inom processen expedition kunde
svara på enkäten till forskningsrapporten i samband med att de ändå svarade på
företagets medarbetarundersökning Spicap. I efterhand framkom det att informationen
om undersökningen till produktionsstyrningen missades. Lagerchefen var den enda som
fick informationen i första läget. Nästa steg var att gruppcheferna informerades kring
studien och skulle hjälpa till för att få in maximalt antal besvarade enkäter. Det som
bestämdes var att varje Gruppchef skulle i samband med medarbetarundersökningen,
även ge medarbetarna min enkät. Min roll skulle vara en tillgänglig resurs, genom att
finnas på plats eller vara tillgänglig via telefon. Efter en del turer föll den här delen på
att produktionsplaneringen istället för gruppcheferna. Det blev produktionsplaneringen
som skulle sköta möjligheten för medarbetarna att svara på medarbetarundersökningen
och även enkäten till den här studien. I skiftet mellan de här båda alternativen var det
även en informationsmiss till produktionsplaneringen och en del möjligheter till att få in
svar missades i samband med skiftet. Trots att tiden förlängdes från två till tre veckor,
för både medarbetarundersökningen och enkäten, inkom endast 14 enkäter av cirka 150
möjliga. Fortlöpande under undersökningstiden påmindes både gruppcheferna och
produktionsplaneringen om enkätundersökningen och de var klart medvetna om den.
Att enkätundersökning skulle ske, fick samtliga deltagare i processen expedition
information via den interna TV-slingan och anslag på informationstavlorna. Det som
kan noteras var att även deltagandet i organisationens egen medarbetarundersökning var
låg mot tidigare år3. Trots att det framkom redan i min B-uppsats i den självkritiska
granskningen, att svaren kunde ha påverkats av min anställning gjordes ett nytt försök i
samförstånd med projektledningen ett nytt försök i den här studien. Min uppfattning har
ytterligare förstärkts att ska du göra en undersökning av den här karaktären underlättare
det att du inte är känd sedan tidigare i organisationen.
När urvalsgruppen valdes räknade studenten med betydligt större svarsfrekvens än vad
som senare visade sig att det blev. För att säkerhetsställa att svarsfrekvensen skulle bli
större kunde det används ytterligare urvalsgrupper i studien. Urvalsgruppen kunde även
innehållet en eller flera processer ytterligare, andra grupper som kunde ingått var
individerna som finns i olika stödfunktioner och styrningsfunktioner.

5.6

Kommande forskning

Som kommande forskning i organisationen i organisationen skulle det vara intressant att
fortsätta studera maktdistans. Med tanke på vad den här rapporten ändå visade att det
finns olika tendenser inom samma segment av frågor.
Kollektivism - individualism är också en dimension som diskuterades under förstudien
till det här arbetet, som skulle vara intressant att forska inom. Påverkas dimensionen av
lönesystemet är uppbyggt på individuellt ackord och inte gruppackord till exempel?
Skulle den här dimensionens forskning kunna förklara medarbetarnas syn på sin roll i
organisationen och deras förståelse till varför just det här lagret finns i organisationen?
Det som behöver säkerhetsställas på ett bättre sätt än som gjordes i den här studien för
framtida forskning är att deltagandet blir större. Ett större deltagande skulle förutom att
3

Andersson, Björn - Produktionsplaneringen. Samtal 120401 ca kl. 13.
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bredda urvalsgrupperna internt i organisationen, även kunna innebära att forskningen
även sker på ett eller flera andra lager i organisationen.
Det som ändå kom fram i studien är att det finns ett engagemang bland medarbetarna
som organisationen kan dra nytta av i sin offensiva kvalitetsutveckling. Min tanke är att
finns det engagerade medarbetare, blir det mer engagerade chefer. Engagerade chefer är
en viktig del i den offensiva kvalitetsutvecklingen. Det som saknas för att bekräfta
trenden är ett större svarsunderlag.
En principfråga som också var viktig att tänka på i den här och liknande studier, är om
det är möjligt att knyta samman konsultliknande uppdrag med den fria forskningen?
Min uppfattning är att det beror på hur bakbunden forskaren blir av organisationen. Jag
ser inget hinder kring situationen om organisationen inte lägger sig i själva
undersökningen och accepterar resultatet som forskningen kommer fram till. Däremot
om uppdragsgivaren förväntar sig ett visst resultat och mer eller mindre kräver det för
att acceptera studien är det mot den fria forskningen. Det här kan vara extra känsligt i
situationer där organisationen eventuellt betalar forskningen. Däremot i situationer där
bägge parter kan vara vinnare ser jag inget problem. Forskaren genomför sin studie och
kommer fram till en slutsats och företaget får ta del av hela studien och dess resultat.
Det var det hela när det gällde mina reflektioner kring min studie. Som sista del
kommer mina slutsatser att presenteras i kommande kapitel.
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6

Slutsats

Syftet med studien var att kartlägga "På vilket sätt kan maktdistansen förklara
delaktigheten inom DE Stockholm?". Resultatet skulle användas för att sprida
kunskapen kring Ledarskap och makt, resultatet skulle kopplas till organisationens
kärnvärden. Kartläggningen kan enbart tolkas som tendenser, än ett slutgiltigt resultat.
Det skulle behövas ytterligare forskning för att säkerhetsställa resultatet. I den
insamlade datan fanns också kopplingen till organisationens kärnvärden. Kopplingen till
kärnvärdena är positivt med tanke på det engagemang som fanns bland de som svarade
på enkäten.
När det gällde de tre huvudfrågorna blev slutsatsen på följande sätt, på de olika
frågorna:
1. "Hur ofta upplever Du att anställda är rädda för att uttrycka missnöje med sin
närmsta chef?" – Tendensen tyder på att övervägande del av de som svarade på
enkäten upplevde att det fanns kollegor som var rädda för att uttrycka sitt
missnöje till sin närmsta chef.
2. "Hur upplever Du att din närmsta chef faktiskt fattar sina beslut?" – Knappt
hälften av deltagarna i undersökningen upplevde att deras närmsta chef tog sina
beslut i en demokratisk ledarstil.
3.

"På vilket sätt att fatta beslut skulle Du föredra hos din närmsta chef?" – De
flesta önskade att deras närmsta chef skulle arbeta efter en demokratisk ledarstil.
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Bilagor

Bilaga 1. Enkätunderlaget
Frågeformulär – DE Stockholm – Processen Expedition
Man

1. Du är:

Kvinna

2. Från vilket land kommer du ifrån (texta gärna): _________________
18-30 år
31-40 år
41-50 år
51- år
4. Hur ofta upplever Du att anställda är rädda för att uttrycka missnöje
med sin närmsta chef?
Mycket ofta
3. Din ålder:

Ofta
Ibland
Sällan
Mycket sällan
5. Hur ofta uppkommer det att Du inte vågar uttrycka missnöje med din
närmsta chef?
Mycket ofta
Ofta
Ibland
Sällan
Mycket sällan
6. Vågar Du gå till din närmsta chef och ställa vilka frågor som helst (som
är arbetsrelaterade)?
Mycket ofta
Ofta
Ibland
Sällan
Mycket sällan
7. Talar du om för din närmsta chef vad Du tycker?
Mycket ofta
Ofta
Ibland
Sällan
Mycket sällan
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8. Varför talar du inte om för din närmsta chef vad Du tycker?
Vågar inte
Vill inte
Ingen idé
Inte aktuellt
9. Varför talar du om för din närmsta chef vad Du tycker
Chefen är engagerad
Chefen lyssnar
Du vill påverka
Du är engagerad
Inget av ovanstående
10. Hur upplever Du att din närmsta chef faktiskt fattar sina beslut?
Autokratisk stil – Styr med en järnhand, tar själv samtliga beslut,
pratar sällan med gruppen och har en tydlig distans till gruppen.
Demokratisk stil – Gruppen får vara med att planera, verkställa och
fatta besluten. Chefen finns till hands när du behöver få hjälp eller
information.
”Låt gå”- stil – Chefen är ointresserad och ger dig bara information
på direkta frågor. Chefen låter gruppen sköta sig själv.
Delegerande stil – Chefen låter dig ta besluten kring arbetet, men
chefen är fortfarande ansvarig.
Ingen av dessa
11. Hur ofta upplever Du att din närmsta chef fattar beslut?
Mycket ofta
Ofta
Ibland
Sällan
Mycket sällan
12. Hur ofta upplever Du att din närmsta chef fattar beslut själv?
Mycket ofta
Ofta
Ibland
Sällan
Mycket sällan
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13. Hur ofta känner Du att du har påverkat ett beslut?
Mycket ofta
Ofta
Ibland
Sällan
Mycket sällan
14. På vilket sätt att fatta beslut skulle Du föredra hos din närmsta chef?
Autokratisk stil – Styr med en järnhand, tar själv samtliga beslut,
pratar sällan med gruppen och har en tydlig distans till gruppen.
Demokratisk stil – Gruppen får vara med att planera, verkställa och
fatta besluten. Chefen finns till hands när du behöver få hjälp eller
information.
”Låt gå”- stil – Chefen är ointresserad och ger dig bara information
på direkta frågor. Chefen låter gruppen sköta sig själv.
Delegerande stil – Chefen låter dig ta besluten kring arbetet, men
chefen är fortfarande ansvarig.
Ingen av dessa
15. Pratar din närmsta chef med dig innan beslut fattas?
Mycket ofta
Ofta
Ibland
Sällan
Mycket sällan
16. Hur ofta skulle Du vilja att din närmsta chef pratar med dig innan beslut
fattas?
Mycket ofta
Ofta
Ibland
Sällan
Mycket sällan
17. Hur ofta får din närmsta chef dig att känna uppskattning och öka ditt
självförtroende?
Mycket ofta
Ofta
Ibland
Sällan
Mycket sällan
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Bilaga 2. Medgivande
Medgivande
Du inbjuds att delta i en forskningsstudie av ett småskaligt projekt utfört av en student
vid Högskolan på Gotland. Du valdes för studien eftersom du är anställd av ICA
Sverige AB (DE Stockholm). Det här formuläret är en del av en process som kallas
"informerat samtycke" för att låta dig förstå vad studien kommer att innehålla innan
beslut om att delta.
Den här studien genomförs av en student vid namn Johnny Lätt som ett examensarbete i
en kurs vid Högskolan på Gotland.
Bakgrundsinformation:
Syftet med den här studien är att hitta förbättringsprojekt till den egna organisationen
och i andra till andra organisationer.
Förfaranden:
Om du samtycker till att i den här studien, kommer du att bli ombedd att svara på
frågorna som är hophäftade med ditt medgivande
Frivilligt i studien:
Ditt deltagande i den här studien är frivilligt. Det innebär att alla kommer att respektera
ditt beslut om huruvida du vill vara i studien. Du kan hoppa över några frågor om du
tycker att de är för personliga.
Sekretess:
All information du lämnar kommer att behandlas anonymt. Studenten kommer inte att
använda din information för syften utanför det här examensarbetet. Dessutom kommer
studenten inte att nämna ditt namn eller något annat som kan identifiera dig i rapporter
av studien. Det kommer endast att vara studenten som kommer att läsa och kunna ta del
av de enskilda svaren. När kursen är avklarad kommer samtliga enkäter att strimlas och
kastas.
Kontakter och frågor:
Du kan ställa alla frågor du har nu, eller om du har frågor senare, kan du kontakta
studenten via telefon: 518 97
Förklaring om samtycke:
Jag har läst ovanstående information och jag känner att jag förstår studien tillräckligt
bra för att fatta ett beslut om mitt engagemang. Genom att underteckna nedan, jag
godkänner villkoren ovan.
Datum för godkännande:_________________
Deltagarens namn:_____________________________
Underskrift:____________________________
Studentens underskrift:______________________________________

