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Abstract   

This study aims to enlighten the effect the agile leadership has on alienation. Two different 

companies, with different leadership styles, are examined in an attempt to determine if 

leadership is a contributing factor to alienation among the employees. The study was 

conducted through the use of a case study of two stores of two different companies. To obtain 

the purpose of this study the following questions have been asked:   

   

• Which features of alienation can be found among the employees?  

• What effect does the leadership have on the employee’s alienation?   

  

To acquire the purpose of the study the theoretical framework is based on a presentation of 

the traditional leadership, the agile leadership and alienation. The study shows that the 

employees have encountered some features of alienation. The study shows that the employee 

at the company who practices the agile leadership encounters fewer of the alienation features, 

than the employees at the company who practices the traditional leadership. The results of the 

study showed that some of the features had a bigger impact on the employees. We also found 

that the agile leadership had good effects on alienation, as the self organized-team, an 

including approach and lack of hierarchy had beneficial effects on the employee’s sense of 

control and motivation.   

  

Keywords: Alienation, agile leadership, relationship-oriented leadership, task-oriented 

leadership, hierarchy, team   
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Sammanfattning   

Studiens syfte är att belysa det agila ledarskapets påverkan på alienation. Två företag med två 

olika ledarskapsstilar har undersökts för att kunna avgöra om ledarskapet är en faktor som 

kan påverka alienation hos medarbetarna. Undersökningen har gjorts med hjälp av en 

fallstudie, där två butiker från två olika företag undersökts. Studiens syfte har lett till följande 

frågeställningar:   

   

• Vilka drag av alienation kan påträffas bland medarbetarna?  

• Vad har ledarskapet för effekt på medarbetarnas alienation?   

  

En teoretisk referensram bestående av en genomgång av det traditionella ledarskapet, det 

agila ledarskapet samt alienation har utformats för att svara på frågeställningarna. Då 

alienationsbegreppet har stor betydelse har det bearbetats noga och brutits ned i fem 

beståndsdelar. Studien visar att intervjupersonerna upplever drag av alienation. Det framgår 

att medarbetaren på företaget med agilt ledarskap påträffar färre drag av alienation än 

medarbetarna på företaget med traditionellt ledarskap. Studien visade att de olika dragen av 

alienation har olika inverkan på medarbetarna. Det framkom även att det agila ledarskapet 

hade goda effekter på alienation, då det självorganiserade teamet, ett inkluderande 

förhållningssätt och avsaknad av hierarki främjade medarbetarnas känsla av kontroll och 

motivation i arbetet.   
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1 Inledning    
    

Här presenteras problemområdet, som innefattar begreppet agilt ledarskap samt alienation. 

Sedan följer studiens syfte, frågeställningar och avgränsningar. Avslutningsvis redogörs för 

tidigare forskning.   

  

 1.1 Problemområde    
Sarros, Tanewski, Winter, Santora och Densten (2002, s.287) menar att alienation är ett 

tillstånd där individen, arbetaren, på grund av bristande autonomi inte längre kan känna ett 

sammanhang till sin produkt. Produkten blir då ett externt objekt. Forskarnas undersökning 

visar att det finns ett samband mellan ledarskap och alienation (Sarros, Tanewski, Winter, 

Santora & Densten, 2002, s. 285). Undersökningen visar att ledarskap, eller brist på ledarskap 

skulle kunna påverka hur medarbetarna upplever sitt arbete och om alienation förekommer 

eller inte. Detta väcker ett intresse för om olika ledarskapstyper påverkar alienation bland 

medarbetarna olika.  

  

Det agila ledarskapet avslår sig den hierarkiska bilden av en organisation. Ledarskapet 

fokuserar på gemenskap och ett delat ledarskap (Medinilla, 2012, s. 64). Det agila ledarskapet 

fokuserar alltså på team och självorganiserade team (Medinilla, 2012, s. 54). Inom det 

självorganiserade teamet finns det ingen tydlig ledare utan teamet har ett gemensamt 

beslutsfattande om arbetssätt och målsättning (Yukl, 2013, s. 256). Det agila ledarskapet 

fungerar i miljöer som strävar efter kreativitet, engagemang och innovation (Medinilla, 2012, 

s. 58).  

  

Det agila ledarskapet växte fram inom IT-branschen under början av 2000-talet. Detta 

eftersom det fanns ett behov av ett ledarskap som var inriktat på mindre arbetsgrupper (Agile 

Alliance, 2015).  Först på senare år har ledarskapsformen börjat spridas på arbetsmarknaden, 

vilket innebär att det ännu inte utförts lika mycket forskning om det agila ledarskapet i andra 

branscher. Enligt Mike Cohn (2010, s. 5) är det agila ledarskapet svårt att tillämpa. Om ett 

företag har planer på att börja arbeta agilt finns det många aspekter att ta hänsyn till. Detta har 

väckt ett intresse hos oss för att undersöka hur en annan bransch har tillämpat det agila 

ledarskapet och hur det kan påverka medarbetaren.   
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Eftersom det idag finns många stora organisationer inom klädbranschen, med butiker i stora 

delar av Europa och världen har denna bransch fångat vårt intresse att undersöka. Detta 

eftersom varje butik även kan liknas vid en mindre arbetsgrupp, precis som IT-branschen ofta 

är uppdelad i. Av denna anledning anser vi det intressant att undersöka ett företag inom 

klädbranschen som tillämpar det agila ledarskapet.    

  

1.2 Syfte och frågeställningar   
Syftet med denna studie är att belysa det agila ledarskapets effekt på medarbetarnas 

alienation.  Två butiker kommer att studeras, där den ena butiken uttryckt ambitioner om att 

arbeta agilt, medan den andra butiken inte uttryckt sådana ambitioner. Vidare kommer det 

undersökas om det finns skillnader på ledarskapets effekt på alienation. För att uppnå syftet 

utgår vi från följande frågeställningar.   

   

• Vilka drag av alienation kan påträffas bland medarbetarna?  

• Vad har ledarskapet för effekt på medarbetarnas alienation?   

  

1.3 Avgränsning     
En avgränsning som gjorts är att vi har valt ett företag som har uttryckt att de har ambitioner 

att arbeta med agilt ledarskap. Detta har varit en komponent som påverkat valet av bransch. I 

och med att ledarskapet är nytt, arbetar få företag med det. Valet kan även motiveras med att 

klädbranschen skiljer sig från IT-branschen, som sedan tidigare undersökts i större 

utsträckning. Samtidigt skulle butikerna kunna ses som små arbetsgrupper. Detta 

överensstämmer med det agila ledarskapet som är anpassat för mindre arbetsgrupper inom 

organisationer.   

  

Eftersom studien avser att förstå ledarskapets betydelse för alienation kommer det 

traditionella ledarskapet också att undersökas på ett klädföretag. Detta för att 

intervjupersonerna ska arbeta med samma eller liknande arbetsuppgifter.  

  

Ledarskap är ett stort forskningsområde. Därför avgränsas studien till att undersöka hur 

ledarskapet påverkar alienation, ett begrepp myntat av Karl Marx. Eftersom studien ska 

undersöka två välutvecklade och moderna företag används en tolkning av alienation som är 

mer tillämpbar i modern tid. Tolkningen som används har utformats av Melvin Seeman.   
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1.4 Disposition    
I kapitel två redogör vi för den teoretiska referensramen och motiverar valda teoretiska 

begrepp i studien. De valda begreppen ligger till grund för att kunna förstå och tolka 

intervjumaterialet. I kapitel tre beskrivs och motiveras val av metod som används vid 

insamling av det empiriska materialet och analys.  I kapitel fyra presenteras det empiriska 

materialet, följt av en analytisk reflektion. Här redogörs för citat och tabeller som syftar till att 

kartlägga såväl företagens ledarskap som alienation. I kapitel fem besvaras studiens 

frågeställningar. Kapitlet innefattar vår tolkning av det insamlade materialet och de slutsatser 

som vi kommit fram till. I kapitel sex reflekteras det kring studiens utförande och resultat, 

samt ges förslag och idéer för fortsatt forskning inom området.   

1.5 Tidigare forskning    
De centrala begrepp som förekommer i studien är agilt ledarskap och alienation. Därför har de 

legat till grund för sökningen av tidigare forskning. Nedan redogörs för respektive område 

enskilt.    

1.5.1 Agilt ledarskap   

Sökningen efter vetenskapliga artiklar som undersöker agilt ledarskap visade att ämnet ännu 

inte har blivit utforskat i så stor omfattning. Genom sökningar i sociological abstracts och 

summon har sökorden agile leadership och agile management använts. Sökningen gav ett 

fåtal träffar, därav kommer tre undersökningar diskuteras nedan. Den resulterade även i ett 

ytterligare antal artiklar som inte diskuteras i denna studie eftersom de varit bristande i 

forskningsområdets relevans och omfattning.   

    

År 2013 gjordes en fallstudie av Scheller, som undersökte tillfälligheten i projektinriktat 

ledarskap inom team. Arbetet i det aktuella företaget är uppdelat i mindre team, som fungerar 

likt en ”mini-organisation” inuti organisationen. I fallstudien användes tre olika metoder; 

skuggning, semi-strukturerade intervjuer samt en fokusgrupp. Undersökningen visade att 

arbetet antingen kan vara en hälsosam miljö eller upplevas stressfylld och psykologiskt 

krävande. Enligt studiens resultat beror skillnaden på arbetets kontrollnivå, vilka delas in i 

yttre krav och kontroll.   

    

En annan fallstudie genomfördes av Hodgson och Briand (2013) på ett företag som utvecklar 

tv-spel. Studiens syfte var att undersöka kontroll och autonomi av medarbetare i en 

organisation som arbetar projektbaserat i en kreativ industri. De undersökte dels hur arbetet är 

strukturerat mellan medarbetarna, dels hur de övervakas och kontrolleras utifrån ett agilt 
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ledarskap och arbete i team. Empiri samlades in med hjälp av semistrukturerade intervjuer 

och observationer. Studien kom fram till att teamen i organisationen hade mer inflytande över 

sitt arbete och de var nöjda med att själva kunna fatta beslut. Dock ville de ha detta inflytande 

och beslutsfattande i en kontext, det skulle alltså finnas ramar och ske en viss övervakning av 

någon utanför teamet.    

   

Parker, Holesgrove och Pathak (2014) undersökte varför självstyrande team uppvisar en 

högre produktivitet än individuellt arbete och andra grupperingar. Studien grundar sig på 52 

artiklar som noga bearbetats. Syftet med studien var att dokumentera en systematisk 

genomgång av existerande litteratur i ämnet självorganiserade team och ledarskap. Utifrån 

litteraturen identifierades effekterna och prestationerna av självorganiserade team.   

   

Det framgår av den tidigare forskningen att team är en central del av det agila ledarskapet.  

Trots att teamen agerar efter vissa ramar och förväntningar har de stort ansvar och inflytande 

över sina arbetsuppgifter. Teamet är därför en viktig aspekt som kommer undersökas vidare i 

teoriavsnittet.   

   

1.5.2 Alienation   

Sökningen efter vetenskapliga artiklar som undersöker alienation visade att ämnet är väl 

studerat sedan tidigare. För att begränsa antalet artiklar gjordes sökningar i Sociological 

abstracts och Summon på sökorden work alienation, alienation in the workplace och 

alienation employees. Trots denna avgränsning gav sökningarna många resultat. Urvalet av de 

två första artiklarna har avgränsats till relationen mellan ledarskap och alienation. Den tredje 

artikeln har valts på grund av sitt fokus i hur alienation ser ut i dagens samhälle.   

   

Nightingale och Toulouse (1978) undersökte alienation hos 1000 anställda på tjugo 

arbetsplatser inom industriorganisationer. Alienationen sattes i förhållande till tre aspekter; 

individens socio-ekonomiska situation, individens sociala relationer samt organisationskultur. 

Studien har baserats på en enkät, där totalt tjugo organisationer har undersökts. Enkäten har 

fokuserat på olika tolkningar av alienation. Marx originalbegrepp om alienation har 

vidareutvecklats av Seeman, som har försökt anpassa begreppet till dagens samhälle. Två av 

frågorna har riktat in sig på Seemans tolkning av begreppet, som bryter ned alienation i fem 

underkategorier; maktlöshet, meningslöshet, normlöshet, isolering och förfrämligande av 

självet. I slutsatsen framgår det att organisationens struktur har större påverkan på alienation 

än individens sociala relationer till andra.   
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År 2002 publicerades en studie av Sarros, Tanewski, Winter, Santora och Densten om i vilken 

utsträckning en ledares beteende och organisationens struktur påverkar alienation. Även dessa 

forskare diskuterar Seemans begrepp ”work alienation”. Studien undersökte alienation på en 

brandstation belägen på amerikanska östkusten. Genom enkäter kunde det fastställas att det 

finns ett samband mellan ledarens beteende, organisationens struktur och alienation hos de 

anställda. I diskussionen framkommer det att organisationsstruktur i kombination med 

specifika ledarskapsformer spelar stor roll för i vilken utsträckning alienation motverkas.    

   

W. Peter Archibald (2009) har publicerat en teoretisk diskussion om alienation och hur 

globaliseringen påverkar dess form. Artikeln diskuterar Marx alienationsbegrepp och dess 

relevans i modern forskning. Forskaren menar att alienation ursprungligen var vanligare hos 

arbetare än hos tjänstemän. I sin artikel diskuterar han hur alienation minskat inom 

industribranscher och istället ökat inom service och kunskapsbaserade yrken. Exempelvis 

föreslås kraven som tillkommer med den ökade globaliseringen vara en möjlig faktor för 

alienation. Archibald (2009) diskuterar även möjligheten att den ökande konsumtionen är en 

aspekt som påverkar alienation i dagens samhälle.    

   

Den tidigare forskningen visar att alienation i arbetet har förändrats sedan Marx 

uppmärksammade fenomenet. Ledarskapets form kan påverka i vilken utsträckning 

medarbetarna är alienerade. Forskningen visar även att fokus bör ligga på relationen mellan 

medarbetare och chef när studier utförs om alienation. Detta eftersom det är hur chefen 

förmedlar ledarskapet som påverkar hur medarbetarna uppfattar sitt arbete. Det framgår även 

av den tidigare forskningen att alienation inte längre bara förekommer i industribranschen, 

utan även existerar inom andra branscher.    

   

Samtliga undersökningar om alienation, som har presenterats i det här kapitlet har refererat 

till Melvin Seemans tolkning av fenomenet. Detta motiverar valet av teoretisk inriktning av 

begreppet eftersom andra forskare har ansett att tolkningen är relevant. Seemans tolkning är 

mer anpassad för dagens yrkesliv och den utgår dessutom från individens perspektiv, vilket 

överensstämmer med denna studies syfte och frågeställningar. En nackdel med att den 

teoretiska referensramen enbart baseras på Seemans tolkning är att undersökningen bara 

studerar ett perspektiv av alienation. Eftersom den valda tolkningen utgår från individens 

upplevelse uteblir alltså alienation ur ett bredare perspektiv.   
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Den tidigare forskningen som presenterats har inte undersökt relationen mellan det agila 

ledarskapet och alienation. Denna studie syftar till att bidra till mer kunskap om det agila 

ledarskapet och dess effekt på alienation.      
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2 Teoretisk inramning    
Här redogörs för centrala teorier och begrepp som kommer att användas vid analys av det 

empiriska materialet. Studiens teorier och begrepp presenteras i följande ordning; ledarskap, 

agilt ledarskap, alienation. Vid genomgång av det agila ledarskapet kommer en presentation 

av självorganiserade team. Detta för att få en förståelse för hur teamet fungerar inom det 

agila ledarskapet. Både Marx alienationsbegrepp och Seemans tolkning kommer att 

presenteras för att tydligt motivera varför studien inte utgår från originalbegreppet.   

  
    

2.1 Ledarskap  
Ledarskap är ett begrepp som är svårdefinierat och olika forskare har sin egna subjektiva bild 

av vad ledarskap betyder (Yukl, 2012, s.5). Denna studie kommer att använda sig av en 

tolkning som Yukl (2012, s.11) definierar som en process som påverkar andra människor. 

Denna påverkan används för att de ska få förståelse och vara eniga om vilka uppgifter som 

bör utföras och hur de vidare ska utföra uppgifterna. Samtidigt är ledarskap den process som 

avser att främja arbetet mot gemensamma mål, både individuellt och i grupp. Ledarskapet ska 

inte bara påverka arbetet i nuet utan det ska även finnas en långsiktig påverkan så att gruppen 

i framtiden är förberedd på nya utmaningar (Yukl, 2012, s.11).  

Eftersom studiens syfte är att undersöka om ledarskapet har en påverkan på medarbetarnas 

alienation kommer studien utgå från ledarskap som en påverkansprocess. Inom denna 

definition av ledarskap finns det olika ledarbeteenden. Det är dessa ledarbeteenden som ligger 

till grund för att urskilja företagens ledarskap. Trots att Yukl beskriver ledarskapstyperna som 

ledarbeteende, kommer denna studie utgå från termen ledarskapstyp. Detta eftersom studien 

undersöker ledarskap ur ett organisatoriskt perspektiv.   

  
2.1.1 Traditionellt ledarskap    

Forskare vid University of Michigan utförde ett stort forskningsprojekt där de identifierade tre 

olika typer av ledarskap (Yukl, 2012, s.103). Dessa typer av ledarskap är uppgiftsorienterat 

ledarskap, relationsrelaterat ledarskap samt deltagande ledarskap (Yukl, 2012, s.104). Vidare 

kommer bara uppgifts- och relationsorienterat ledarskap att omnämnas.   

   

I uppgiftsorienterat ledarskap fokuserar ledaren främst på funktioner som planering, 

schemaläggning och att fördela arbetsuppgifter. Uppgiftsorienterade ledare har skilda 

arbetsuppgifter i jämförelse med deras underordnade och det är ledaren som sätter upp mål 
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för de underordnade. Dessa mål kan ses som höga men samtidigt realistiska att uppnå (Yukl, 

2012, s. 104). En uppgiftsorienterad ledare delegerar arbetsuppgifter och arbetar för att 

förbättra effektiviteten bland de anställda. Ledaren kan även ses som den som förklarar de 

regler och arbetsstrategier för hur uppgifter ska utföras samt att ledaren övervakar arbetet och 

ansvarar för att resultatet uppnås (Yukl, 2012, s.117).   

   

En av de viktigaste egenskaperna som en ledare ska ha i ett relationsorienterat ledarskap är att 

kunna visa stöd. En relationsorienterad ledare fokuserar på att främja goda relationer med 

sina underordnade genom ett förtroendefullt och hänsynsfullt beteende. En relationsorienterad 

ledare låter medarbetarna själva ansvara för hur arbetsuppgifterna ska utföras och tar till sig 

om medarbetaren kommer med förslag och idéer (Yukl, 2012, s.104). En relationsorienterad 

ledare agerar snarare som en coach eller rådgivare än att bara delegera ut uppgifter till de 

anställda (Yukl, 2012, s.117). Att fastställa en ledarskapsstil kan i teorin verka ganska enkelt, 

men i praktiken är fastställandet inte lika enkelt att göra. De två typer av ledarskap som tas 

upp ovan kan ses som idealtyper och verkligheten är mer komplex (Yukl, 2012, s.110).   

  

Nedan har vi sammanställt två tabeller som visar de två traditionella ledarskapens 

karaktärsdrag. Tabellerna syftar till att belysa i vilken utsträckning idealtypernas 

karaktärsdrag förekommer. Det vill säga att ledarskapet kan ha egenskaper från både det 

uppgifts- och relationsorienterade ledarskapet. Karaktärsdragen i tabellerna har även legat till 

grund för utformandet av intervjuguide och analys.  

  

Relationsorienterat ledarskap    Uppgiftsorienterat ledarskap   

Stödja och uppmuntra   Övervakning   

Bygga relationer med medarbetarna   Chefen sätter upp mål   

Erkänna prestationer och insatser   Tydliggörande av roller   

Coach och rådgivare   Mål gällande ökad försäljning   

Diskutera beslut som rör medarbetarna   Effektivisera arbetet   

Låta medarbetarna fatta egna beslut   Planering   

  

2.1.2 Agilt ledarskap   

Medinilla (2012) skriver att självorganiserade team är en av de viktigaste aspekterna inom det 

agila ledarskapet.  Ett självorganiserat team förklaras som en liten organisation i den stora 

organisationen. Teamet måste följa ramarna för den stora organisationen, till exempel budget, 
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deadlines och teknologi. Däremot sköter teamet tillvägagångsätt och problemlösning på egen 

hand (Medinilla, 2012, s. 53).   

   

Ett självorganiserat team består oftast av ett team med samma medlemmar över lång tid och 

som har liknande arbetsuppgifter. Medlemmarna bestämmer själva över vem som ska ansvara 

över vad och de kan byta roller och arbetsuppgifter inom teamet. Detta medför att 

medlemmarna kan lära sig flera olika arbetsuppgifter och det främjar flexibiliteten inom 

teamet samt att de får tillfälle att lära sig nya saker (Yukl, 2013, s. 256).   

  

En annan aspekt är att ledarens roll i dessa självorganiserade team kan verka otydlig. Det 

agila ledarskapet fokuserar på gemenskap och delat ledarskap. Detta ger den agila ledaren 

rollen av en hjälpande hand när de självorganiserade teamen behöver hjälp eller stöd. Det 

agila ledarskapet arbetar alltså för att eliminera organisationens hierarkiska normer mellan 

chef och anställd (Medinilla, 2012, s. 64).   

  

Medinilla (2012) har även uttryckt sig detaljerat kring användandet av det agila ledarskapet. 

Han menar att det agila ledarskapet inte skulle fungerar i alla organisationer. För att agilt 

ledarskap ska vara det optimala ledarskapet i en organisation ska organisationen vilja främja 

kreativitet, engagemang, innovation samt att kunna handla i komplexa miljöer (Medinilla, 

2012, s. 58). Det hierarkiska skiktet har även försvunnit mellan chef och medarbetare och 

medarbetaren ses främst som en kollega till chefen och inte som en underställd. I det agila 

ledarskapet samarbetar alltså chefen med kollegorna för att tillsammans uppnå 

organisationens mål och visioner (Medinilla, 2012, s.VII).  

  

För att urskilja det agila ledarskapets karaktärsdrag har även här en tabell utformats. Eftersom 

det agila ledarskapet är en idealtyp syftar tabellen till att belysa i vilken grad företaget 

uppfyller karaktärsdragen.  

 

Agilt ledarskap   

Inga hierarkiska skikt   

Självorganiserade team   

Reagera positivt på förändringar   
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Enkelhet   

Effektivitet och utveckling   

Coach och hjälpande hand vid behov     

  

Både den agila ledarskapstabellen och tabellerna över de traditionella ledarskapen har 

framställts för att enkelt urskilja de skillnader som finns mellan de olika ledarskapstyperna. 

Det huvudsakliga syftet med tabellerna är att tydliggöra i analysen hur ledarskapen ser ut på 

företagen.   

  

2.1.3 Sammanfattning  

Det finns en del likheter och skillnader mellan det agila ledarskapet och det relations- och 

uppgiftsorienterande ledarskapet. För att kunna fastställa om företaget som uttrycker 

ambitioner om att arbeta agilt gör det, kommer dessa likheter och skillnader att presenteras.  

  

Både det agila ledarskapet och det relationsorienterande ledarskapet uppmuntrar att 

medarbetarna fattar egna beslut. Ledaren ska fungera som en hjälpande hand och lyssna på 

medarbetarna och deras behov. Medarbetarna får även vara med och diskutera i samband med 

beslutsfattanden. Det agila ledarskapet har även en del likheter till det uppgiftsorienterande 

ledarskapet. Båda ledarskapen har tydliga målsättningar för ökad försäljning och har fokus på 

effektivitet.   

  

Teamet är en viktig del i det agila ledarskapet. Det agila ledarskapets fokus ligger därför på 

teamet, medan det relationsorienterande ledarskapet fokuserar på att bygga starka relationer 

till medarbetarna. Det är viktigt att ledaren är en del av teamet i det agila ledarskapet, vilket 

inte är en del av det relationsorienterande ledarskapet, där chefen tar en tydlig chefsroll. Det 

agila ledarskapet har även ett fokus på effektivisering och planering, vilket inte är en tydlig 

del i det uppgiftsorienterande ledarskapet. Det agila ledarskapet arbetar med ledord som 

enkelhet och fungerar bra i ständig förändring. Det relationsorienterande ledarskapet arbetar 

med fokus på just relationer och har inte samma fokus på att vara i ständig förändring. 

Slutligen bör det även nämnas att det självorganiserade teamet är något som det 

relationsorienterande ledarskapet inte nämner, vilket är något som är avgörande för det agila 

ledarskapet.   
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I det uppgiftsorienterande ledarskapet är det chefen som sätter upp målen för verksamheten. I 

det agila ledarskapet är det en process som inkluderar hela teamet. Där ligger alltså ett fokus 

på att inkludera medarbetarna i vilken riktning företaget ska gå i. I det agila ledarskapet finns 

det ingen tydlig hierarki och chefen är en del av teamet. Detta innebär att chefens uppgifter 

inte skiljer sig från övriga medarbetares uppgifter. Hierarkin är betydligt mer tydlig i det 

uppgiftsorienterande ledarskapet och chefen har en utmärkande och övervakande roll i 

företaget. Det agila ledarskapet som arbetar efter enkelhet skiljer sig från det 

uppgiftsorienterande ledarskapet som arbetar efter mål och resultat. Det framgår inte heller 

hur det uppgiftsorienterande ledarskapet fungerar under förändring, vilket är något som det 

agila ledarskapet frodas i. Återigen är det även det självorganiserande teamet som är en 

avgörande skillnad, då det uppgiftsorienterande ledarskapet inte arbetar med sådana team.   

  

I den här studien kommer ledarskapet undersökas ur ett organisatoriskt perspektiv. Det vill 

säga att fokus kommer ligga på ledarskapen som företagen påstår sig att utöva och inte 

relationen mellan chef och medarbetare. Däremot är det genom butikscheferna som 

ledarskapet synliggörs för medarbetarna och av den anledningen kommer butikscheferna att 

omnämnas i diskussionen. Likheterna och skillnaderna i ledarskapen kommer att ligga till 

grund för att kunna analysera effekterna på medarbetarnas alienation. Eftersom det agila 

ledarskapet har likheter i både det relationsorienterande och uppgiftsorienterande ledarskapet 

kommer den här studien fokusera på skillnaderna i ledarskapen.   

  

2.2 Alienation    

2.2.1 Alienation, K. Marx  

Alienation är ett begrepp som myntades av Karl Marx och blev en förklaring till det 

förfrämligande av arbetet som det kapitalistiska produktionssättet bidrog till. Marx redogör 

för flera olika sociala sammanhang där individen är alienerad. Det kan till exempel vara 

spirituellt, universellt eller i arbetet. Vidare kommer bara en redogörelse för arbetsrelaterad 

alienation att presenteras.    

   

Marx alienationsbegrepp (1844) består av olika beståndsdelar och begreppsbestämningar. Då 

inte alla aspekter är till hjälp för att svara på studiens frågeställningar kommer tre aspekter att 

omnämnas i detta kapitel. För det första handlar alienation om arbetarens förhållande till 

produkten, vilken blir något främmande för arbetaren. För det andra handlar det om arbetets 

förhållande till produktionsmedlen inom arbetet, vilket innebär arbetarens förhållande till 
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egen verksamhet. Den tredje begreppsbestämmelsen som Marx gör handlar om människans 

artväsen. Denna del bygger på de två första aspekterna. Det alienerade arbetet gör människan 

alienerad inför naturen och sig själv.   

   

Marx (1844, s. 45) menar att ju mer arbetare producerar för kapitalet, desto mindre blir 

arbetaren värd. Det innebär att den prestation som arbetarens tjänst är värd blir billigare i takt 

med produktionens ökning. Eftersom arbetaren tillägnar sitt liv åt arbetet, åt objektet som 

människan producerar, tillhör inte livet längre arbetaren, han blir en slav inför objektet. Själva 

arbetet objektifieras för arbetaren, vilket leder till att produkten blir en yttre existens. Det gör 

att produkten existerar även utan arbetaren och att produkten blir oberoende av arbetaren. 

Detta innebär att den produkt som arbetaren viger sitt liv åt blir något främmande (Marx, 

1844, s. 46).    

   

Arbetaren definierar sig själv utanför arbetet. Det innebär att han inte erkänner sig själv 

genom arbetet och att han inte känner sig lycklig förrän han lämnat arbetet. Arbetet är inte till 

för att tillfredsställa arbetarens inre, utan blir enbart ett medel för att nå tillfredsställelse 

utanför arbetet. Den verksamhet som arbetaren utövar är alltså inte samma som hans 

självverksamhet. På grund av detta förlorar han sig själv (Marx, 1844, s. 47f).    

   

2.2.2 Alienation, M. Seeman  

Melvin Seeman (1959, s. 784) föreslår att begreppet alienation bör studeras utifrån individens 

personliga synvinkel. För att få förståelse för en individs alienation bryter han ner begreppet i 

fem beståndsdelar. Dessa beståndsdelar används antingen för att förklara de sociala 

sammanhang genom vilka en människa är alienerad eller de beteendemässiga konsekvenser 

som följer.   

   

Det första Seeman (1959, s. 785) skriver om är maktlöshet. Han menar att det är ett mycket 

omdiskuterat fenomen inom sociologin med olika tolkningsutrymmen. Det han anser vara 

mest relevant är individens förväntan av makt och kontroll i relation till de förutsättningar han 

faktiskt får. Det handlar främst om individens kontroll över yttre faktorer såsom chans eller 

manipulation av andra. Alienation kan i detta sammanhang handla om en individs känsla av 

inflytande i samhällets politik, ekonomi eller internationella affärer.    
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Det andra som diskuteras är meningslöshet. Det syftar till individens förmåga att förstå de 

situationer som han möts av. Denna känsla kan uppstå när individens förståelse vid 

beslutsfattande inte överensstämmer med verkligheten, vilket kan leda till att han inte vet vad 

han ska tro i den givna situationen. Individens tro kan handla om såväl tolkning av intryck 

som normer och moralisk standard. Individens förtroende för sitt beslutsfattande försvagas 

och gör det svårt för honom att tolka de intryck han möter. Det gör individen osäker på vilka 

konsekvenser som följer med de val som han väljer att göra i sin tro. Meningslöshet skiljer sig 

från maktlöshet, där meningslöshet snarare handlar om individens känsla av att förutspå 

konsekvenser av sitt agerande än om sitt inflytande i samhället (Seeman, 1959, s. 786).   

   

Det tredje som diskuteras är normlöshet. Detta förklaras som situationer där förväntningarna 

på individen är så höga att han måste ta till metoder som inte är socialt accepterade för att 

lösa dem. Effekten av sådana situationer blir att individen alltså inte har förtroende nog att nå 

en lösning utan att agera normbrytande. Denna form av alienation är starkt länkad till 

maktlöshet och meningslöshet. Maktlösheten visar sig om individen inte tror att hans 

handlande får en betydande effekt för måluppfyllelsen och meningslösheten träder fram om 

individen inte upplever att han handlar i en förståelig värld (Seeman, 1959, s. 788).   

   

Den fjärde formen av alienation kallar Seeman (1959, s. 789) isolering. I detta sammanhang 

innebär isolering att individen upplever en låg belöningsfaktor i mål som i samhället skattas 

högt. Det kan bidra till att individen inte känner sig speciellt delaktig i det sociala samspelet.   

Isoleringen skiljer sig från de tre tidigare diskuterade formerna av alienation, men kan enligt 

Seeman fortfarande förekomma i samband med någon av dem.   

   

Den femte formen som diskuteras är förfrämligande av självet. Det innebär att individen inte 

förstår syftet med sina uppgifter och därför blir förfrämligad inför sig själv och sin produkt. 

Med detta menas att individen blir ett instrument för att genomföra sina uppgifter. Seeman 

(1959, s. 790) diskuterar att förfrämligandet av självet inte hänger samman med de andra 

formerna av alienation. Detta gör det svårt att definiera vad individen blir förfrämligad inför. 

Han menar att samhället har ett ideal som individerna vill spegla och att det är inför denna 

idealmänniska som individen blir förfrämligad. Det finns både yttre och inre ideal och det 

mest omdiskuterade när det gäller förfrämligandet av självet är det inre idealet. Det handlar 

om till vilken gräns individen känner tillfredsställelse i vad han gör. Om individen arbetar 
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bara för arbetets skull innebär det att denne löper större risk för att känna sig förfrämligad för 

självet.   

   

2.2.3 Sammanfattning  

I denna studie kommer Seemans tolkning av alienation användas. Sedan Marx skrev om 

alienation har teorin utvecklats. Trots att både Marx och Seeman beskriver flera former av 

fenomenet finns det argument som talar för att Seemans tolkning är en passande utveckling 

för denna studie. Marx skriver om relationen mellan arbetaren och kapitalisten, medan 

Seeman snarare skriver om hur alienation kan ta olika uttryck hos individen. Denna studie 

kommer därför inte fokusera på relationen mellan arbetaren och kapitalisten. Seemans former 

av alienation kommer ligga till grund för intervjuguidens utformande. Om intervjupersonerna 

upplever en känsla av maktlöshet, meningslöshet, normlöshet, isolering eller förfrämligande 

av självet kan det användas som verktyg för att synliggöra om de är alienerade.   

  

I fortsatta kapitel av studien kommer begreppet alienation att översättas till andra termer. Det 

beror främst på att begreppet lätt kan uppfattas negativt. För att få en vardaglig klang 

översätts begreppet till olika teman. Utifrån Seemans tolkning av alienation, har två teman 

konkretiserats, ”kontroll i arbetet” och ”motivation”.   

Maktlöshet, meningslöshet och normlöshet har kategoriserats till temat ”kontroll i arbetet”. 

Detta eftersom dessa tre drag av alienation kan anses handla om individens 

handlingsutrymme i arbetet. Inom temat har begreppen beslut, trygghet, autonomi och stöd 

utformats. Syftet med detta har varit att kartlägga hur intervjupersonerna upplever aspekter 

som kan anses ha att göra med sitt handlingsutrymme. Det gör det möjligt för oss att ställa 

frågor som blir enklare att förstå och samtalet får ett mer naturligt flyt.   

  

I temat ”motivation” ingår isolering och förfrämligandet av självet. Dessa drag av alienation 

kan snarare förstås som aspekter som påverkar individens inställning och motivation till att 

utföra sitt arbete. Här har begreppen trivsel, mål, krav, uppföljning och utveckling arbetats 

fram. Dessa begrepp har använts för att kunna få en förståelse för hur intervjupersonerna 

upplever sitt arbete och sitt företag. Det har även varit till stöd för att lyfta fram hur 

medarbetarna ser sina egna möjligheter till utveckling i sitt yrke. Dessa teman har blivit 

framarbetade för att vi ska kunna föra ett mer naturligt samtal med våra respondenter. Vår 

ambition har varit att intervjupersonerna ska kunna svara ärligt på hur de upplever sitt arbete.  



  21 

    

3 Metod   
Här presenteras metodval, urval samt insamling och bearbetning av det empiriska materialet. 

Även etiska överväganden och studiens validitet och reliabilitet diskuteras. Kapitlet börjar 

med att presentera mer övergripliga metodval som gjorts för att sedan diskutera mer 

detaljerade metodval.   

  

3.1 Metodval    
Denna studie har utgått ifrån en fallstudie. Det innebär enligt Bryman (2011, s. 73) ett 

detaljerat och ingående studium av ett enskilt fall. Fokus kommer därför ligga på att 

undersöka butikerna som enda fall. Denna fallstudie har en jämförande design (Bryman 2011, 

s. 80). Det innebär att två olika fall kommer att undersökas på samma sätt. Detta för att få en 

bättre förståelse för det agila ledarskapet genom att jämföra med ett olikartat fall. För att 

fånga upp så mycket som möjligt av ledarskapets effekt på medarbetarnas alienation, kommer 

studien baseras på semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Valet motiveras 

med att studiens frågeställningar kräver mer djupgående diskussioner och svar, vilket kan 

vara svårt att få fram vid en enkätundersökning. Eftersom studien undersöker två företag var 

det lämpligt att utgå från en intervjuguide för att få jämförbara svar (Bryman, 2011, s. 415).   

  

Vid inledningen till denna studie övervägdes även möjligheten till att göra en flermetodstudie. 

Det hade inneburit både kvalitativa och kvantitativa metoder för datainsamling. Detta kallas 

för triangulering och är ett vanligt sätt att förstärka reliabiliteten i en undersökning (Bryman, 

2011, s. 354). På grund av studiens tidsram upplevde vi att det inte fanns tillräckligt med tid 

att utföra en triangulering på ett tillfredsställande sätt.    

    

3.2 Urval    
Urvalet för denna studie har varit målstyrt (Bryman, 2011, s. 434). Detta eftersom vårt syfte 

var att undersöka både ett agilt ledarskap och ett traditionellt ledarskap inom klädbranschen. 

Inom fallstudier kan detta val kallas ett representativt eller exemplifierande fall (Bryman 

2011, s. 77). Det innebär att valet har baserats på en ambition att fånga upp ett fall som kan 

vara representativ för en bredare kategori. I detta fall anser vi att butikerna är representativa 

för andra butiker inom samma företag. Redan innan studiens start fick vi tips om att företag B 

arbetade agilt av en kollega. Det upptäcktes efter sökningar på företagets hemsida att 

företaget har ambitioner att arbeta agilt. Företag A valdes då det var ett företag som inte 

uttrycker ambitioner för att arbeta agilt. Teorikapitlet har därför kompletterats efter studiens 
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gång. Den första kontakten med butikerna har skett via telefon och direkt kontakt i butik. 

Efter den första kontakten skickades en missiv ut (se bilaga 2) där studiens syfte 

presenterades och information om intervjuns omfattning redogjordes.   

  

3.2.1 Företag A  

Den första kontakten togs direkt med butikschefen. Hon tyckte undersökningen lät intressant 

och meddelade att hon skulle diskutera frågan med sina medarbetare. I samband med detta 

skickades en missiv med information till medarbetarna. Vi fick besked om att tre medarbetare 

ville delta. I samband med detta bokades en dag in för intervju.  

  

3.2.2 Företag B  

Ett problem vi tidigt möttes av var att företaget med agilt ledarskap inte visade positiv respons 

till att delta. Den första kontakten togs via telefon till butiker. Där gavs svaret att det inte 

fanns tid eller intresse för att delta. Detta ledde till att vi besökte butiker och pratade direkt 

med butikscheferna. Två av tre butikschefer ville varken delta själva eller låta andra anställda 

i butiken delta. I den tredje butiken fanns intresse för att delta, men på grund av 

medarbetarnas scheman fick vi bara en deltagare. Vi bokade tid för intervju med deltagaren 

direkt vid första kontakten i butiken. Därefter skickade vi ut missiven för att hon skulle få 

information om studiens syfte innan intervjun ägde rum.  

  

Eftersom studien syftar till att undersöka det agila ledarskapet inom klädbranschen var det 

inte möjligt att välja ett annat företag. Däremot är detta något vi kommer ta hänsyn till i 

förhållande till studiens reliabilitet och validitet.   

  

3.2.3 Intervjupersonerna i korthet    

I tabellen nedan görs en kort presentation av intervjupersonerna. För att bevara 

intervjupersonernas anonymitet har varje deltagare tilldelats en siffra.    

   

Intervjuperson  Företag*  Arbetstitel  Antal år på 

arbetsplatsen  

1  Företag A  Visual merchandiser  1 år  

2  Företag A  Säljare  5 år  

3  Företag A  Säljare  17 år  

4  Företag B  Visual merchandiser  13 år  
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*Företag A representerar företaget med traditionellt ledarskap och företag B representerar 

företaget med agilt ledarskap.   

  

Intervjuperson 4 är ensam representant för företag B. Hon har under sin tid på företaget 

arbetat som både säljare, visual merchandiser och butikschef. Eftersom hon tidigare har 

arbetat som säljare kan det argumenteras för att hon har en bredd i sina upplevelser av 

företagets ledarskapseffekt på arbetet. Vi anser därför att hon är en trovärdig representant 

för företag B.   

  

3.3 Insamling av empiri     

Intervjuguiden (bilaga 1) som används för den empiriska undersökningen har inletts med en 

introduktion av studiens syfte, etiska överväganden och inledande frågor. Fortsättningsvis har 

den delats in i tre teman, som består av totalt sex övergripande frågor. Det innebär att 

intervjupersonerna har fått ett stort utrymme till att själva tolka frågorna och kunna gå in på 

djupet i sina svar. Intervjuguiden rundas av med ett par avslutande frågor.  

3.3.1 Intervjuguidens teman  

Första temat handlar om ledarskap. Här har aspekter som hierarki, uppgiftsorienterat och 

relationsorienterat ledarskap och team kopplats in. Syftet har varit att synliggöra 

karaktäristiska drag för såväl det traditionella ledarskapet som det agila ledarskapet.    

Det andra temat handlar om kontroll i arbetet. Här har begreppen maktlöshet, meningslöshet 

och normlöshet kopplats in. Temat fokuserar på hur intervjupersonen upplever sina 

arbetsuppgifter, i vilken utsträckning de kan och vill fatta svåra beslut och i vilken mån de 

kan fatta beslut inom företagets riktlinjer. Fokus har legat på att undersöka hur medarbetarna 

upplever att ledarskapet påverkar deras kontroll i arbetet.   

   

Det tredje temat handlar om motivation i arbetet och fokuserar på de två sista 

alienationsbegreppen, isolering och förfrämligande av självet. Temat fokuserar på hur 

motiverade intervjupersonerna är i arbetet och hur de arbetar med såväl personliga som 

organisatoriska mål. Syftet i det här temat är att lyfta fram vad som driver intervjupersonerna 

i arbetet.   
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3.3.2 Intervjuernas genomförande    

Vid intervjuernas genomförande har vi med intervjupersonernas godkännande spelat in 

samtalen med diktafon. Detta för att fullt kunna fokusera på intervjupersonernas reaktioner 

och reflektioner under intervjun (Bryman, 2011, s. 428).    

   

Intervjuerna på företag A har genomförts i intervjupersonernas personalrum, där vi har haft 

möjlighet att samtala ostört. På företag B hölls intervjun på ett kafé i närheten av butiken. 

Under intervjuerna har en av oss ställt frågorna från intervjuguiden medan den andra av oss 

har fört anteckningar. Vid behov har följdfrågor ställts för att komplettera svar.   

3.4 Analysmetod    
Vid analys av det empiriska materialet har intervjuerna först transkriberats ord för ord. 

Därefter lästes materialet noggrant igenom för att få en förståelse och uppfattning om vårt 

empiriska underlag. Vidare kodades informationen vi fått från intervjupersonerna och viktiga 

ord identifierades utefter relevanta teman som tidigare har diskuterats. Dessa ord kan även 

kallas kategorier och inom varje kategori finns kodord- och meningar som passar in (Fejes & 

Thornberg, 2012, s. 44f). Eftersom alienationsbegreppet har operationaliserats har de legat till 

grund för kodningsarbetet. De tre kategorier som utgjort kodningsarbetet är följande:  

   

Ledarskap: När vi letat ledarskapsrelaterande koder i det empiriska materialet har begrepp 

som hierarki, uppgifts- och relationsorienterat ledarskap, team, kommunikation och 

samarbete använts. Det viktiga i detta arbete har varit att fånga upp de olika karaktärsdragen 

som ingår i de olika ledarskapstyperna.    

   

Kontroll: Här har aspekter som beslutsfattande, trygghet, autonomi och stöd använts i 

kodningsprocessen. I dessa koder har vi försökt plocka fram aspekter som har att göra med 

alienationens tre första former, maktlöshet, meningslöshet och normlöshet. Hur 

intervjupersonen ställt sig till att fatta svåra beslut och hur det har upplevts, har exempelvis 

funnits i denna kategori.  

  

Motivation: I kategorin om motivation har koder som mål, krav, återkoppling och utveckling 

varit centrala. Syftet med denna kategori har varit att identifiera de aspekter som rör 

alienationens två sista former, isolering och förfrämligande av självet. Frågor som rör hur 



  25 

    

intervjupersonen upplever personliga mål i förhållande till företagets mål eller i vilken mån 

intervjupersonen får utvecklas i arbetet.  

  

3.5 Etiska överväganden  
Vid forskning i Sverige är det viktigt att forskaren tar hänsyn till ett antal etiska 

överväganden. I denna studie har vi tagit hänsyn till dessa och informerat intervjupersonerna 

om deras rättigheter innan intervjuerna har inletts.  

  

3.5.1 Informationskravet  

Enligt Bryman (2011, s. 131) innebär informationskravet att forskaren ska informera 

intervjupersonerna om studiens syfte. Vidare ska forskaren klargöra att allt deltagande är 

frivilligt och att intervjupersonerna har rätt att avbryta sitt deltagande om och när de vill.  

Denna information har getts till samtliga deltagande i denna studie.  

  

3.5.2 Samtyckeskravet  

Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva bestämmer över sitt deltagande i studien 

(Bryman, 2011, s. 132). Alla intervjupersoner har informerats om detta och har själva valt i 

vilken utsträckning de vill medverka. Ingen under 18 år har medverkat.  

  

3.5.3 Konfidentialitetskravet  

Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter som forskarna erhåller om 

intervjupersonerna ska hanteras med största möjliga konfidentialitet (Bryman, 2011, s. 132). I 

denna studie har vi tagit hänsyn till detta och hållit alla personuppgifter helt anonyma.  

  

3.5.4 Nyttjandekravet  

Det sista etiska övervägandet är nyttjandekravet. Detta krav innebär att alla uppgifter som 

forskarna erhåller enbart används till studiens ändamål (Bryman, 2011, s. 132). Allt material 

som samlats in i denna studie har enbart använts i forskningssammanhanget.  

  

3.6 Validitet och reliabilitet  
Nedan redogörs för vad vi gjort för att minska eventuella brister, vilka brister som finns i 

studien samt vilken effekt de kan komma att ha på studiens kvalitet.  

  

3.6.1 Validitet  

Den interna validiteten handlar om att avgöra om det finns en god överensstämmelse mellan 

forskarens observationer och de teoretiska idéer som utvecklas (Bryman, 2011, s. 352). I 
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teorin går det att läsa vad alienation innebär, men i praktiken är det betydligt mer komplext. 

En utmaning i denna studie har varit hur vi ska kunna avgöra om medarbetarna är alienerade 

eller inte. Därför har begreppet alienation omarbetats till mer vardagliga begrepp inför 

intervjuerna för att lättare kunna identifieras och således öka validiteten. Fokus har legat på 

att tolka vilka av dessa drag som förekommer hos intervjupersonerna i analysen. Risken är 

dock att intervjupersonerna inte tolkar begreppen som vi har avsett att de ska tolkas, vilket 

kan leda till att viktig information försvinner mellan raderna.   

 

Det största problemet vi ställts inför i studien är att antalet intervjupersoner i förhållande till 

populationen är väldigt liten. Det innebär att det finns en risk för att materialet inte 

överensstämmer med hur andra anställda upplever arbetsplatsen inom respektive företag. En 

annan problematik med att bara en intervjuperson intervjuas på företag B, är att avgöra om 

hon representerar en typisk anställd på företaget. Det kan argumenteras för detta då hon har 

erfarenheter inom olika yrkesroller i företaget och under intervjun kunnat urskilja erfarenheter 

från dessa. Eftersom företag B uppmuntrar och främjar utveckling är intern rekrytering 

vanligt förekommande på företaget. Det kan därför argumenteras för att anställda som arbetat 

under en längre tid också har testat olika positioner inom företaget. Detta innebär även att 

studien baseras på en persons uppfattningar vad gäller ledarskap och alienation. Eftersom 

förhoppningen var att fler personer från företag B skulle delta fanns det alltså en ursprunglig 

idé om att kunna stärka den externa validiteten.    

  

Den externa validiteten handlar om i vilken utsträckning resultaten kan generaliseras i andra 

sociala miljöer och situationer (Bryman, 2011, s. 352). Studien har undersökt två butiker, ett 

på respektive företag. Detta ger en inblick i företagens ledarskap, men det kan vara svårt att 

säga om resultaten som framkommer i dessa två butiker överensstämmer med övriga butiker 

inom organisationen. Eftersom både företag A och B är etablerade företag och verksamma 

internationellt kan det antas att det krävs ett tydligt ledarskap för att kunna fungera effektivt. 

Att företagen dessutom uttrycker ambitioner för hur de arbetar med sitt ledarskap gör att vi 

anser att de är goda representanter för det traditionella respektive det agila ledarskapet. Det 

bör dock nämnas att organisationerna finns på en global marknad, där förhållanden kan 

uppfattas på olika vis beroende på utomstående faktorer som landets politiska, ekonomiska 

och kulturella situation. Denna aspekt har funnits i åtanke under studiens gång.   
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3.6.2 Reliabilitet  

Den interna reliabiliteten handlar om att forskarna är överens om hur det empiriska materialet 

ska tolkas (Bryman, 2011, s. 352). Eftersom alienationsbegreppet har brutits ned och 

omarbetats inför intervjuerna har det skapat en välarbetad grund utifrån vilken intervjuerna 

har tolkats. Detta har redan innan intervjuernas utförande tydliggjort vad som innefattas i 

alienationsbegreppet och underlättat analysarbetet. Tack vare att detta arbete gjorts har den 

interna reliabiliteten förstärkts. Det finns samtidigt en problematik med de översatta 

begreppen. Eftersom alienation varit grunden till begreppen är det vår tolkning som används.  

  

Den externa reliabiliteten handlar om i vilken utsträckning undersökningen kan upprepas eller 

generaliseras (Bryman, 2011, s. 352). Det bör nämnas att en fallstudie inte är representativ för 

andra fall (Bryman, 2011, s. 77). Eftersom studien har avsett att undersöka ledarskapets effekt 

på alienation på två specifika arbetsplatser går det inte att garantera att studien kan upprepas 

på andra arbetsplatser. Ett försök från vår sida till att ändå öka den externa reliabiliteten är att 

på ett noggrant vis presentera olika val vi gjort i samband med studien. Exempelvis har vi 

grundligt beskrivit val av metod, intervjupersoner och hur vi har analyserat vår data vilket gör 

att det blir möjligt för framtida forskare att till viss del replikera och använda resultatet från 

denna studie.   
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4 Resultat och analys  
Här presenteras resultatet och analysen av det empiriska materialet. Kapitlet är uppdelat i två 

huvudavsnitt, ledarskap och alienation.  

  

4.1 Presentation av företagen  

4.1.1 Företag A  

Företag A ingår i en koncern och är en klädbutik som har fokus på dam-, barn och 

underkläder. Företaget har strax under 500 butiker och finns aktiva på 18 marknader i 28 

länder. Företag A har stort fokus på att kunderna ska hitta kläder med god passform och 

kvalitet. Hållbarhet och ansvarsfull tillverkning av sina produkter uttrycks också som en 

viktig aspekt i företagets verksamhet. Företagets vision handlar om att stärka varandra, 

förbättra och att fatta affärsorienterande beslut. Ledarskapsrollen innefattar egenskaper som 

kompetens, klarhet och drivkraft.  

  

4.1.2 Företag B  

Företag B ingår även de i en koncern. Klädbutiken är inriktad på dam, herr, ungdom och 

barnkläder. De har en variation av produkter med allt från festkollektioner till sportkläder. 

Företag B har butiker och e-handel i över 60 marknader i 32 länder. De har fokus på kvalitet 

och säger sig arbeta med en produktion som främjar en hållbar framtid. Företag B säger sig 

även arbeta med värdeord så som enkelhet, team och ständiga förbättringar. Trots att företaget 

har butiker i många länder präglas organisationskulturen av samma värdeord.  

  

4.2 Ledarskap  

Ledarskapstyperna presenteras var för sig för att kartlägga företagens ledarskap. Först 

presenteras det traditionella ledarskapet där empirin analyseras. Sedan presenteras det agila 

ledarskapet på samma vis. Avsnittet avser att besvara hur företagens ledarskap ser ut.  

Tabellerna som framställdes i teoriavsnittet används som verktyg för att synliggöra 

ledarskapens karaktärsdrag.   

  

4.2.1 Traditionellt ledarskap  
Ledarskapet på företag A upplevs av medarbetarna som målstyrt. Ofta möts de av krav som är 

svåra att möta. Intervjuperson 1 förklarar att det kan bero på att målen som sätts är detsamma 

för alla butiker, även om alla butiker ser olika ut och har olika kundgrupper. Resultaten på  
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alla butiker sammanställs utifrån regioner och det är den gemensamma statistiken som lägger 

grunden för vilka säljmål som ska uppnås. Hon upplever att kommunikationen mellan 

medarbetarna i butiken och företaget i stort inte fungerar. Detta medför att medarbetarna kan 

ha svårt att leva upp till de uppgiftsorienterande målen.  

  

[…] man hade velat att någon kan sätta sig ned med en och prata mer specifikt om den här butiken. 

Det är oftast så att man pratar om väldigt stora drag, till exempel den här regionen och det är ju 27 

butiker så det är väldigt stor skillnad från butik till butik i regionerna med allt vad det gäller. – 

Intervjuperson 1  

  

Ledarskapet på företag A har även en del relationsorienterande drag. Samtliga 

intervjupersoner beskriver att de har en öppen atmosfär i butiken och en nära relation till 

varandra. Intervjuperson 3 förklarar att butikschefen alltid stöttar medarbetarna och kan bolla 

idéer när problem uppstår. Hon berättar även att medarbetarna inkluderas i diskussioner 

angående butiken, även om det är butikschefen som har det avgörande ordet.   

  

[…] hon känns som en väldigt nära ledare. Samtidigt som jag känner såklart respekt och följer henne.  

Hon är liksom mjuk i sitt ledarskap men man har ju ändå respekten[…]Så att vi har ju dem som är 

tydligast ledare är ju Butikschefen och Visual Merchandise-chefen och det är ju de som planerar och 

bestämmer hur dagarna ska se ut och vad som ska göras i butiken. – Intervjuperson 3  

  

I tabellerna nedan har citat sammanfattats för att på ett tydligt sätt kunna kartlägga vilka av de 

uppgiftsorienterade och relationsorienterade egenskaper ledarskapet har.   

 

  

Uppgiftsorienterat ledarskap  Företag A  Företag B  

Övervakning  -  -  

Chefen sätter upp mål  Mål som inte matchar butiken  -  

Tydliggörande av roller  Det finns tydliga roller gällande 
beslutsfattande.  

  

-  

Mål gällande ökad försäljning  -  Skönt att ha mål att 

arbeta med. Blir tydligt 

vad som ska göras.  

Effektivisera arbetet  Jobba effektivt och inom 

företagets ramar.  
-  

Planering  Butikschef och VM  
planerar arbetet och lägger upp 

dagarna.  

-  
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Relationsorienterat ledarskap  Företag A  Företag B  

Stödja och uppmuntra  Arbetet sköts individuellt 
men vi ger  
alltid stöd till varandra när 

det behövs.  

-  

Bygga relationer med medarbetarna  Nära relation  

till  

medarbetarna  

-   

Erkänna prestationer och insatser  -  Arbetar mycket med 

uppföljning och feedback.  

Coach och rådgivare  Är man  

osäker får man hjälp från 

butikschefen  

Företaget främjar intern 

utveckling och coachar 

medarbetarna för att kunna 

klättra.  

Diskutera beslut som rör medarbetarna  Medarbetarna diskuterar och 
har en öppen dialog.  

  

Gruppen  
diskuterar och fattar beslut 

tillsammans.  

Låta medarbetarna fatta egna beslut  Det är okej att ta beslut. 

Finns det en välmotiverad 

tanke bakom det så är det 

inga problem.  

Känner sig trygg i sin roll, 

naturligt att fatta beslut.  

* ”-” innebär att intervjupersonerna inte nämnde något som passar in på kriteriet. Det innebär inte att det inte 

skulle kunna förekomma på företaget.  

  

Det kan konstateras att företag A uppfyller många karaktärsdrag för ett uppgiftsorienterat 

ledarskap. Det finns en tydlig hierarki, där medarbetarna går i ett tydligt led när det uppstår 

problem eller beslut ska fattas. Företaget förmedlar även krav och mål i ett nedåtgående led 

till butiken. Samtidigt framgår det att företag A arbetar med öppen kommunikation med fokus 

på medarbetarna. Ledaren agerar som ett stöd när problem uppstår och uppmuntrar eget 

beslutsfattande, vilket överensstämmer med ett relationsorienterat ledarskap. Precis som Yukl 

(2012, s. 110) skriver är ledarskapet sällan renodlat och ledarskapet på företag A uppfyller 

många karaktärsdrag från båda idealtyperna. Det kan dock argumenteras att ledarskapet lutar 

mer åt det uppgiftsorienterande ledarskapet, eftersom mål och krav prioriteras över relationer. 

Även om intervjupersonerna säger att de har en god relation till butikschefen är de medvetna 

om att hon tar målstyrda beslut.   

  

Även företag B uppvisar karaktärsdrag av det traditionella ledarskapet. Detta beror på att det 

agila ledarskapet har likheter med de traditionella modellerna. Eftersom företag B har 

ambitioner om att arbeta agilt analyseras inte dess ledarskap i detta avsnitt. Ledarskapet i 

företag B analyseras i nästa avsnitt.    
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4.2.2 Agilt ledarskap  
Intervjuperson 4 förklarar att företag B är en platt organisation med en öppen kommunikation. 

Hon talar om hur organisationen ständigt utvecklas och att det är viktigt att medarbetarna är 

med i förändringarna. Oftast är det spännande och roligt, men det är viktigt med en öppenhet 

på arbetsplatsen för att få med alla. Intervjuperson 4 var nyligen med och öppnade upp en ny 

butik i Sydafrika och förklarade att en stor del av arbetet där var att utbilda medarbetarna i 

hur organisationen fungerar och hur de arbetar. Dock upplevde hon att eftersom landets kultur 

bidrog till en hierarkisk ordning, gick mycket arbete åt till att applicera den platta 

organisationen.  

  

Där är det ju mer hierarki över lag och det försökte ju vi jobba bort och säga att vi inte jobbar så här. 

Vi har ingen hierarki och du ska kunna prata med butikschefen även där, där det var mycket mer 

anställda. – Intervjuperson 4  

  

När intervjuperson 4 talar om sina arbetsuppgifter som visual merchandiser förklarar hon att 

arbetet planeras i god tid. Hon har specifika mål på både kort och lång sikt som hjälper henne 

att strukturera upp sin dag. Vidare förklarar hon att de börjar varje morgon med att gå igenom 

dagen och vad som ska göras. Teamet lägger gemensamt upp en plan för vad som ska hinnas 

med och vilka mål som de ska jobba mot.  

  

Man förbereder allt minutiöst, så när man går ut på golvet har man redan en plan för hur butiken ska se 

ut exakt på alla ställen. – Intervjuperson 4  

  

Intervjuperson 4 menar att oavsett vilka arbetsuppgifter de sysslar med så hjälper de varandra 

om någon ber om det. Hela butiken är deras arbetsplats och de är inte låsta till någon specifik 

avdelning på det viset. Oavsett vilken position medarbetaren har ska denne kunna hjälpa till 

eftersom de är ett team. I teamet ingår även butikschefen, som tar hänsyn till gruppens tankar 

i sitt beslutsfattande. Medarbetarnas tankesätt innefattar begrepp som enkelhet, team och 

förändring.   

  

[…] även om vi har en butikschef som har första och sista ordet så är det ändå vi och vi tillsammans i 

en grupp hela tiden, så vi diskuterar mycket tillsammans. – Intervjuperson 4  

  

I tabellen nedan redogörs för vilka egenskaper inom det agila ledarskapet som de båda 

företagen uppfyller.  
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Agilt ledarskap  Företag A  Företag B  

Inga hierarkiska skikt  -  Det är en platt organisation. Det finns 

ingen tydlig hierarki.  

Självorganiserade team  -  -  

Reagera positivt på förändringar  -  Det sker förändringar hela tiden och 
det är det som gör arbetet roligt.  

Öppen för förändringar  

Enkelhet  Gränslöst, inga konstigheter med 

arbetet.  

Arbetar med enkelhet. Lösa problem 

på ett enkelt sätt.  

Effektivitet och utveckling  -  -  

Coach och hjälpande hand vid 

behov  

Man kan ha anlag för olika jobb 

internt och då främjar man den 

personen i sin utveckling.  

Företaget främjar intern utveckling 

och coachar medarbetarna för att 

kunna klättra.  

  

* ”-” innebär att intervjupersonerna inte nämnde något som passar in på kriteriet. Det innebär inte att det inte 

skulle kunna förekomma på företaget.  

  

Företag B uppfyller till stor del det agila ledarskapets karaktärsdrag. Trots att de arbetar aktivt 

i team, har de inte fullt uppnått det som kallas självorganiserat team. Medinilla (2012, s. 64) 

skriver att det självorganiserade teamet bygger på att det inte finns något hierarkiskt skikt och 

chefen enbart ska fungera som stöd när teamet behöver det. Av intervjun framgår det att 

butikschefen är en del av teamet, men har ett något högre beslutsfattande än övriga 

medarbetare. Hierarkin är därför inte helt avsaknad på företag B.   

  

Det framgår att vissa karaktärsdrag, så som effektivisering och planering existerar inom 

företaget. Detta är karaktärsdrag som i det traditionella ledarskapet hade hamnat under det 

uppgiftsorienterade ledarskapet. Effektivisering och planering är således viktiga egenskaper 

även i det agila ledarskapet, men det är medarbetarna själva som planerar och målen sätts 

gemensamt med hela teamet. Andra drag så som en coachande och stöttande ledarroll 

stämmer mer in på det relationsorienterande ledarskapet. Detta kan förklara varför företag A 

uppnår några av karaktärsdragen för det agila ledarskapet. Däremot uppfyller företag A inte 

de mest centrala aspekterna av det agila ledarskapet, så som det självorganiserade teamet och 

avsaknad av hierarkiska skikt. Det gör att företag A inte är agilt i sitt ledarskap.   

  

4.3 Alienation  
Alienationen presenteras var för sig utifrån de fem begrepp vi utgått från i teoriavsnittet. 

Begreppen används för att belysa olika drag av alienation och det är möjligt att samtliga drag 
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inte upplevs av medarbetarna. Avsnittet avser att besvara om det förekommer alienation hos 

medarbetarna.  

  

4.3.1 Maktlöshet  

Intervjuperson 1 som arbetar på företag A berättar att deras butik säljer bäst på 

barnavdelningen. Dock säljer damavdelningen bäst över hela regionen, vilket innebär att idéer 

om en ökad barnavdelning slås ned. Arbetet med att främja de avdelningar som går bäst blir 

därför svårt när de ska möta vissa krav ovanifrån.   

  

Vi har drömt någon gång, tänk så skulle vi få bort hela damavdelningen och bara köra barn på hela 

butiken. Vi skulle öka vår försäljning så mycket men det går aldrig att genomföra. För det går inte att 

se till de specifika områdena inom regionen. – Intervjuperson 1  

  

Vidare diskuterar intervjuperson 1 att de har en bättre uppfattning om vad som gynnar deras 

försäljning eftersom det är medarbetarna som möter kunderna. Det framgår att medarbetaren 

kan ha svårt att få inflytande i beslutsfattande som rör butiken. Att ha inflytande över sitt 

arbete kan vara av betydelse för att uppleva kontroll i arbetet. Det kan tolkas som en känsla 

av maktlöshet i fråga om att butiken har andra ambitioner än vad regionkontoret har.   

  

Intervjuperson 3 upplever att det finns situationer där det blir svårt att planera tiden effektivt. 

Det händer att besked om deadlines kommer såpass kort inpå att de förberedelser som krävs 

inte hinns med.  

  

[…] om vi har reastart så får vi reda på måndagen vad som ska sänkas och på onsdagen ska det stå 

klart i butik. Det är ju när det är sådana snabba puckar så är det ganska jobbigt […] – Intervjuperson 3  

  

Detta innebär att ytterligare en medarbetare på företag A upplever att hon inte får det 

inflytande hon vill eller behöver. När plötsliga direktiv läggs på medarbetarna hinner de inte 

prioritera både sitt vardagliga arbete med det brådskande projektet. Det innebär att 

medarbetarna inte kan planera sitt arbete då de när som helst kan få andra direktiv med högre 

prioritet. Detta kan tolkas som en känsla av maktlöshet.  

Intervjuperson 4 menar att hon känner sig trygg i att fatta beslut, eftersom hon varit på företag 

B under en lång tid. Det innebär att hennes fokus ligger på att göra kunden nöjd. Hon menar 

att det är något som företaget försöker förmedla till sina anställda, oavsett hur länge de har 

arbetat.   
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De flesta ska ju kunna lösa problemen utan att behöva ropa på en ansvarig i och med att vi har en platt 

organisation så är det ju tillåtet att jag som individ ska kunna lösa en situation[…] – Intervjuperson 4  

  

Företag B uppmuntrar medarbetarna att sätta egna mål för både kort och lång sikt. Det är 

enligt intervjuperson 4 ett bra sätt att engagera medarbetarna till att själva planera sin dag. 

Det skapar en bra översikt över veckans arbete och det gör att snabba förändringar inte har så 

stor påverkan på den dagliga verksamheten. Hon har på så vis inflytande över sitt arbete och 

kan möta de krav som ställs på henne. Det kan därför tolkas som att intervjuperson 4 inte 

upplever maktlöshet i sitt arbete.  

  

4.3.2 Meningslöshet  

Företag A värderar att göra kunden nöjd. Det är något som medarbetarna anammar i den 

dagliga verksamheten. Det finns situationer där samtliga intervjupersoner bemöter missnöjda 

kunder. Det är ibland svårt att följa de riktlinjer som gäller för exempelvis returer och 

reklamation. Det finns en trygghet i att hitta en lösning som gör kunden nöjd, eftersom det är 

viktigt för hela verksamheten.   

  

[…] har man bara en bra tanke och en bra förklaring på det man har gjort så är det ju aldrig något 

problem. Vi frågar ju alltid någon kollega så fort man är minsta lilla osäker och så hjälps man åt. – 

Intervjuperson 3  

  

Kundbemötande är en stor del av verksamheten. Genom att skapa individuella lösningar för 

att göra kunden nöjd har medarbetarna en medvetenhet om vad kundservice har för betydelse 

för företaget. Medarbetarna förstår att hur de väljer att hantera situationen får olika utfall.  

Genom att välja en lösning som gör kunden nöjd gynnas företaget på längre sikt.  

Medarbetarna är därför medvetna om konsekvenserna av sitt handlande, vilket kan tolkas som 

att medarbetarna på företag A inte upplever en känsla av meningslöshet.   

  

Företag B arbetar mycket med både kortsiktiga och långsiktiga målsättningar. Intervjuperson  

4 berättar att det är ett naturligt sätt att arbeta på, där medarbetarna får en konkret plan över 

vad som ska göras. Utöver den dagliga verksamheten är kundbemötandet en stor del av 

arbetet. Företaget strävar mot att göra kunden nöjd, vilket medarbetarna aktivt arbetar med.   

  

Jag vill att kunden ska känna sig nöjd och fått ett bra bemötande, så löser vi det på bästa sätt. – 

Intervjuperson 4  
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Genom att låta medarbetaren själv planera sitt arbete, kan hon få en djupare förståelse för vad 

konsekvenserna blir av att hon hinner respektive inte hinner med en uppgift. Det skapar en 

medvetenhet om hur uppgifterna hänger ihop. Möjligheten att planera sitt arbete gör att det 

inte upplevs som att intervjuperson 4 känner meningslöshet i sitt arbete.  

  

4.3.3 Normlöshet  

I företag A berättar samtliga att det förekommer situationer där de fattar beslut som 

nödvändigtvis inte följer företagets riktlinjer. Detta sker vid kundbemötande, där det 

viktigaste blir att göra kunden nöjd. Även om det finns ett tydligt stöd från butikschefen 

känner medarbetarna att de ibland måste agera utanför ramarna för att nå en rimlig lösning. 

Detta kan kopplas samman med normlöshet, där individen inte kan agera inom de normer 

som råder för att uppnå sitt mål. Exempelvis berättar intervjuperson 1 om hur de ofta i 

butiken arbetar på ett sätt där de går utanför ramarna, utan att veta hur det kommer mottas 

ovanifrån. Då agerar de med inställningen att hellre be om ursäkt än om lov. Det skulle kunna 

innebära att medarbetarna på företag A bryter mot företagets normer och därmed känner en 

viss normlöshet.  

  

Även i företag B arbetar intervjuperson 4 utanför organisationens riktlinjer i vissa 

kundrelaterade situationer. Hon menar att huvudsaken för henne är att kunden blir nöjd och 

att det inte är något hon behöver fundera över eller rådfråga kollegor. Det är oftast bara att 

agera efter sunt förnuft och det är underförstått att det är okej. Det innebär att även 

intervjuperson 4 bryter mot företagets normer för att nå en rimlig lösning. Alltså kan även här 

argumenteras för att en känsla av normlöshet kan uppstå.   

  

Även om denna typ av agerande kan tolkas som normlöshet står det klart att samtliga 

intervjupersoner känner sig bekväma i att handla utanför ramarna. Detta då de vet att det 

outtalat är tillåtet för att lösa situationen. Det kan därför ifrågasättas om det verkligen är ett 

tecken på alienation.   

4.3.4 Isolering  

I företag A beskriver intervjuperson 1 hur det är svårt att få motiverande belöningar för sitt 

arbete. Exempelvis belönades butiken nyligen med ett diplom, men samtidigt upplevde hon 

att det inte gav någonting konstruktivt tillbaka till butiken. Som visual merchandiser har det 

tidigare funnits en regions-VM. Sedan den positionen försvunnit har regionchefen tagit över 
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ansvaret för regionens VM:s. Det innebär att intervjuperson 1 upplever att hon saknar den 

sortens feedback som hon behöver i sitt arbete.  

  

Vår regionchef som kan komma in och säga ”Gud vad fint, allt är så fint och det är så fantastiskt” och 

då vet man att man har gjort jättemycket utanför guidelines och att hon inte har en aning om vad hon 

säger. – Intervjuperson 1  

  

Det framgår av intervjuperson 1 att även om arbetsuppgifterna i sig är roliga och utmanande 

så saknas den respons som gör att arbetet känns värdefullt och motiverande. Att få respons för 

sitt arbete som inte känns genuin gör att hon inte tar till sig av den och känner att hon kan 

fortsätta utvecklas i den takt hon önskar. Denna avsaknad av stimulerande belöningar innebär 

enligt Seeman (1959, s. 789) att intervjuperson 1 är isolerad.   

  

Intervjuperson 4 berättar att företag B arbetar mycket med intern rekrytering och utveckling. 

När en medarbetare visar drivkraft och vill utvecklas finns det möjlighet till interna 

utbildningar och coachning för att komma vidare i sin yrkesroll. Ofta får de möjlighet att 

jobba i en annan butik för att verkligen få utrymme till personlig utveckling och förståelse för 

hur yrkesrollen fungerar. Hon talar om hur hon själv har fått möjlighet att testa på olika roller 

inom organisationen och att det har hjälpt henne att växa i sin roll och se helheten av 

produkten.  

  

Vidare berättar intervjuperson 4 om hur företaget uppmuntrar sina medarbetare till att delta i 

uppstartningar av nya butiker världen över. Då sker det interna ansökningar för att delta och 

om butiken kan avvara personal för att vara med på sådana projekt. Den sortens möjligheter 

uppskattas och är en stor möjlighet för att verkligen förstå helheten och utvecklas med 

företaget. Dessa aspekter visar att företag B arbetar aktivt med att engagera och belöna hårt 

arbete. Det går även att utläsa att det är ett belöningssystem som uppskattas. Av dessa 

anledningar upplevs det inte finnas någon känsla av isolering hos intervjuperson 4.  

  

4.3.5 Förfrämligande av självet  

I företag A har varken intervjuperson 2 eller 3 ambitioner för att utvecklas inom företaget. 

Intervjuperson 3 har från början haft ambition om att bli visual merchandiser och fick det stöd 

som krävdes för att uppnå målet. När hon sedan blev sjukskriven har de planerna lagts på is 

eftersom hon inte upplever att hon klarar av den mängden ansvar.  
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Men annars så hade det inte varit för det så har jag ju blivit peppad att fortsätta åt de hållen när jag 

började jobba här var det ju liksom VM jag skulle bli men sen har jag känt själv att jag inte fixar det. – 

Intervjuperson 3  

  

Det innebär att de ambitioner som fanns med arbetet har försvunnit och arbetet har bara malt 

på. Även om hon trivs bra i butiken kan hon ibland bli trött på sina arbetsuppgifter och känna 

att hon tampas med samma problem hela tiden. Förfrämligandet av självet innebär att 

individen inte känner sig tillfredsställd i sitt arbete. Det är tydligt att intervjuperson 3 saknar 

en viss stimulans i sitt arbete då hon inte har kapaciteten att utvecklas. Det innebär att hon 

kan känna sig förfrämligad inför självet, eftersom den motivation som fanns i möjligheten för 

utveckling har försvunnit.   

  

Intervjuperson 2 arbetar i nuläget deltid på företag A eftersom hon driver ett eget företag. Hon 

menar att arbetet i butiken är en bra lösning för att känna en finansiell trygghet med en fast 

inkomst. Hennes ambitioner ligger snarare i sin verksamhet än i butiksarbetet. Beskrivningen 

som intervjuperson 2 ger om sitt arbete på företag A kan vid första anblick ge ett intryck av 

att hon skulle kunna vara förfrämligad av självet. Eftersom hon har en ambition som driver 

henne utanför arbetet i butiken är det dock inte troligt att hon skulle känna sig alienerad 

baserat på dessa förutsättningar.   

  

Intervjuperson 4 menar att hon trivs otroligt bra på företag B. Hon har arbetat inom olika 

företag i klädbranschen men upplever att det har varit bäst på det företag där hon är nu. Hon 

menar att arbetet måste vara roligt och det är en fördel om personen brinner för det den 

arbetar med.  

  

[…] min passion har alltid varit mode. Mode och kläder överlag har jag alltid varit förtjust i. Trender 

och inredning och hela den biten alltså är ju som, de flesta brinner för[…] Jag jobbar för att jag älskar 

mitt jobb och det är jag glad att jag gör. Jag skulle inte klara av att ha ett jobb där jag inte trivs. – 

Intervjuperson 4  

  

Det är tydligt att intervjuperson 4 verkligen upplever sitt arbete som givande och utvecklande. 

Det står därför inget tvivel om att hon inte arbetar bara för arbetet skull. Det framgår även i de 

tidigare citaten från intervjuperson 4 att det finns en ambition och en drivkraft i arbetet.  

Därför kan det konstateras att hon inte känner sig förfrämligad inför självet.  
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5 Slutsats  
Här besvaras studiens syfte och frågeställningar.   

  

5.1 Vilka drag av alienation kan påträffas bland medarbetarna?  

På företag A kan fyra av de fem dragen av alienation påträffas. Dessa är maktlöshet, 

normlöshet, isolering och förfrämligande av självet. Det bör kommenteras att olika 

medarbetare upplever olika drag av alienation. Känsla av maktlöshet och isolering beskrivs av 

intervjuperson 1, intervjuperson 2 beskriver en känsla av förfrämligande av självet och 

samtliga medarbetare på företag A upplever en känsla av normlöshet. Det drag som inte 

påträffas på företag A är således meningslöshet. Trots att det inte framkommit under 

intervjuerna om meningslöshet påträffas är det möjligt att det existerar i butiken.  

  

På företag B kan ett av de fem dragen av alienation påträffas – normlöshet. Det innebär att 

intervjuperson 4 i väldigt liten utsträckning upplever drag av alienation. Trots att det inte 

under intervjun framkom diskussioner som stämmer in på de övriga dragen av alienation kan 

det inte antas att de inte förekommer i butiken.   

  

Det kan konstateras att de olika dragen av alienation har olika tyngd hos intervjupersonerna. 

Trots att normlöshet var ett drag som syntes tydligt i både företag A och B är det något som 

intervjupersonerna såg som en naturlig del av sitt arbete. Däremot kan maktlöshet eller 

isolering få mycket större konsekvenser för medarbetarna. Exempelvis upplever 

medarbetarna på företag A att målen de arbetar mot inte är överensstämmande med vad som 

är rimligt för deras butik. Ett annat exempel är hur intervjuperson 1 kan uppleva isolering, när 

hon inte får feedback som känns genuin. Det är hinder som medarbetarna har svårare att 

arbeta runt och bortse från. Av den anledningen är det dessa drag som orsakar alienation hos 

medarbetarna. Förfrämligandet av självet har uttryckts av två intervjupersoner och det har 

framgått att de har olika karaktär beroende på förutsättningar. Eftersom intervjuperson 2 

beskriver sitt arbete på företag A på ett sätt som kan uppfattas som förfrämligande av självet 

beror det på att hennes ambitioner ligger utanför butiken. I hennes fall har inte 

förfrämligandet av självet en negativ inverkan på hur hon presterar på arbetsplatsen. Däremot 

intervjuperson 3, som beskriver att arbetet på företag A har nått ett stopp då hon fysiskt inte 

orkar med vad hon psykiskt har ambitioner om. I detta fall har förfrämligandet av självet en 

mycket större betydelse för prestation och motivation i arbetet i butiken.   
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5.2 Vad har ledarskapet för effekt på medarbetarnas alienation?  

Företag A har en stark hierarki. De tydliga led som företaget arbetar efter har en inverkan på 

alienationen, eftersom hierarkin ger mindre utrymme för den enskilde medarbetaren att själv 

påverka och ha inflytande. Detta kan förklara varför medarbetarna upplever vissa drag av 

alienation. Det vill säga, när medarbetarna inte själva ansvarar för planering, målgrupp eller 

inte har kapacitet till att utvecklas påverkar det medarbetarnas känsla av kontroll och 

motivation.   

  

På företag B finns en avsaknad av hierarki. Istället arbetar hela teamet med målsättning och 

formar tillsammans gemensamma krav. För intervjuperson 4 innebär det stora fördelar för att 

skapa kontroll och motivation. Det enda drag av alienation som påträffats för intervjuperson 4 

är normlöshet, då oväntade situationer innebär att lösningar utanför riktlinjerna skapas. Det 

bör dock uppmärksammas att hon är trygg i dessa situationer, vilket innebär att draget i sig 

inte verkar leda till att intervjuperson 4 är alienerad.   

  

Det kan konstateras att ledarskapets form påverkar effekten av alienation. Trots att både 

företag A och B har ett målinriktat ledarskap tas det emot olika av medarbetarna i butikerna. 

Detta kan förklaras med hur målsättningen fungerar inom de olika ledarskapen. I det 

uppgiftsorienterande ledarskapet är det chefen som sätter målen för företaget, medan det i det 

agila ledarskapet är något som bestäms gemensamt i teamet. Känslan av delaktighet kan ha 

stor inverkan på hur en deadline eller en målsättning tas emot av medarbetaren. Även om 

samma tidsram sätts för en deadline ökar chansen att medarbetarna på företag B har en mer 

positiv inställning till arbetet än medarbetarna på företag A. Att inkludera medarbetarna i 

beslutsfattandet kan även bidra till att medarbetarna får förståelse för hur målen bidrar till 

företagets utveckling. Detta inkluderande kan också innebära att de känner större makt och 

mening i sitt arbete.   

  

Det agila ledarskapet har alltså förutsättningar att minska medarbetarnas alienation. Våra 

resultat indikerar att inkludering och teamfokus kan ge goda effekter på medarbetarnas känsla 

av kontroll och motivation.     
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6 Avslutande reflektion  
Här diskuteras studiens resultat. Diskussionen fokuserar på vad som påverkat resultatet och 

vad som kunde ha gjorts annorlunda. Avslutningsvis presenteras förslag för framtida 

forskning.   

  
6.1 Diskussion och reflektion  
Syftet med denna studie var att undersöka det agila ledarskapets effekt på alienation. Den 

tidigare forskningen belyser inte denna relation, utan har antingen undersökt det agila 

ledarskapet i olika branscher eller relationen mellan traditionella ledarskapstyper och 

alienation. Eftersom den tidigare forskningen om alienation som presenterats i denna studie, 

alla presenterat Melvin Seemans tolkning av alienation blev det ett naturligt val till 

teoriavsnittet. Detta eftersom alienationsbegreppet brutits ned i olika drag som skapar 

förutsättningar för att analysera det empiriska materialet. Denna tolkning har även skapat en 

god grund för att skapa diskussion med intervjupersonerna. Vi anser att denna studie bidragit 

med kunskap om det agila ledarskapet. Vår studie tyder på att det agila ledarskapet kan ha 

goda effekter på alienation. Detta beror på att det agila ledarskapet arbetar med 

självorganiserande team och ett inkluderande förhållningssätt. Det har även framkommit att 

de fem olika alienationsdragen har olika tyngd. Detta kan variera dels från fall till fall, men 

även från medarbetare till medarbetare.   

  

Undersökningen har mött en del hinder på vägens gång, men i slutänden har ett givande 

resultat kunnat presenteras. En risk som uppmärksammats under studiens gång är det faktum 

att intervjupersonerna kan ha tolkat våra frågor annorlunda än vad vi avsett. Detta eftersom 

ett stort fokus legat på att formulera om alienationsbegreppet till mer vardagliga begrepp. 

Ytterligare en aspekt som bör kommenteras är det faktum att vi bortsett från Karl Marx 

originalbegrepp alienation. Det är rimligt att anta att vissa aspekter hade kunnat belysas och 

diskuteras utifrån relationen mellan arbetaren och kapitalism. Detta är något som vi inte har 

tagit hänsyn till.   

  

Vi har kunnat identifiera butikerna som ”mini-organisationer” i organisationen, eller team, 

som Scheller (2013) skriver om. Det kan argumenteras för att medarbetarna i butikerna utgör 

team, som har tidsbegränsade arbeten i form av säsongsförsäljning och reaperioder.  

Förutsättningarna för att medarbetarna ska trivas i arbetet är att de har kontroll över planering 

av sina arbetsuppgifter. Detta överensstämmer även med fallstudien gjord av Hodgson och 
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Briand (2013), där inflytande över sitt arbete och möjligheten till beslutsfattande främjade 

teamet.   

  

Sarros, Tanewski, Winter, Santora och Densten (2002) skrev om hur alienation var kopplat 

till ledarskap och organisationsstruktur. Deras slutsats var att ledarskap som främjar personlig 

utveckling och ger medarbetarna möjlighet att kontrollera sitt arbete minskade risken för 

alienation hos medarbetarna. Detta överensstämmer med studiens resultat. Det bör dock 

uppmärksammas att uppgiftsorienterande drag och målsättningar inte behöver innebära 

alienation hos medarbetarna. Det är i vilken utsträckning medarbetarna är med i 

beslutsprocessen vid målsättning som påverkar hur väl kraven tas emot.   

  

Studiens resultat visade att alienation i olika omfattning förekom hos medarbetarna. Detta 

överensstämmer med vad Archibald (2009) skriver om att alienationen har förflyttat sig från 

industriyrken till serviceyrken.   

  

6.2 Förslag på framtida forskning  
Till att börja med hade vi inledningsvis en önskan om att använda oss av triangulering som 

metod. Då det beslutades att satsa på en kvalitativ metod hade det varit intressant att se en 

fortsättning på denna studie, men med både kvalitativa och kvantitativa inslag. Genom att 

göra en enkätundersökning som ett komplement till intervjuer eller observationer hade 

studiens brister med generaliserbarhet kunnat stärkas. Eftersom det är svårt att mäta alienation 

hade detta kunnat stärka det empiriska materialet i vilken mån medarbetarna är alienerade.  

  

Ett annat förslag för framtida forskning är att undersöka förhållandet mellan butikerna och 

kontoren i samma företag. Det hade ökat möjligheten att få fram hur ledarskapet upplevs på 

olika nivåer. Eftersom vår studie undersöker två butiker som fall kan vi bara förstå 

ledarskapet ur det perspektivet. Genom att göra en fallstudie som undersöker en butik och ett 

kontor inom samma företag hade ledarskapet kunnat undersökas och förstås ur ett annat 

perspektiv.   
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Bilagor  

Bilaga 1 

Intervjuguide.  

Studiens syfte.  

• Hur ser ledarskapet ut på företaget?  

• Hur stort beslutsfattande har du som anställd?  

• Hur upplevs arbetet för trivsel och utveckling?  

  

Etiska antaganden.  

Till en början vill vi bara informera er om att ni ska veta att ert deltagande är frivilligt, att ni 

inte behöver svara på frågor som ni inte känner er bekväma med och ni har rätt att hoppa av 

undersökningen när som helst ni vill om ni inte vill vara med längre. Vi kommer idag att 

intervjua er med ett antal frågor och ni kommer att vara anonyma genom hela studien. Vi 

kommer att behandla er och alla andra som är med i undersökningen med största möjliga 

konfidentialitet. Ingen annan förutom vi två kommer ha tillgång till era personuppgifter. 

Materialet vi samlar in kommer endast att användas i syfte till denna studie. Jag vill 

avslutningsvis fråga om det är okej att vi spelar in intervjun och ni får självklart neka om ni 

känner er obekväma med det.  

  

Bakgrundsfrågor. Namn:  

  

Arbetsplats:  

  

Arbetstitel:  

  

Antal år på arbetsplatsen:  

  

Tema 1 - Ledarskap  

Syftet med dessa frågor är att undersöka vilken typ av ledarskap som företaget använder sig 
av.  

  

Hur skulle du beskriva ledarskapet på din arbetsplats?  

  

- Typ av ledarskap  agilt, autonomt, auktoritärt,  team, självständigt? -  

 Centraliserat/decentraliserat  Hierarkiskt, flexibelt, styrning - 

 Individuellt/team  samarbete, kommunikation  

- Relation/uppgift  omtanke, stöd/ produkt, effektivitet  
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Hur ser gruppdynamiken ut i arbetet?(Individuellt arbete eller team?)  
  

Hur skulle du beskriva relationen mellan din närmsta chef och övriga medarbetare i 

jobbrelaterade frågor?  

  

Ser du några för- och nackdelar med detta?  

Kan du utveckla?  

  

  

Tema 2 - Kontroll i arbetet  

Syftet med detta tema är att få fram om medarbetaren känner kontroll över sin 

arbetssituation.  

  

Beskriv en situation där du har fått ta del av ett beslutsfattande på din arbetsplats.  

  

- Beslut  

- Initiativ  

- Kommunikation (inklution/exklusion)  

  

Fick du det stöd du behövde av ledningen?  

Om inte, vem fattar besluten? Hur ser händelseförloppet ut?  

Hur upplever du?  

  

Beskriv en typisk arbetsuppgift ser ut för dig.  

  

- Helhetsbild (ser IP helhetsbilden av sin produkt)  

- Arbetets händelseförlopp  

  

För- och nackdelar? 

Hur upplever du? Kan 

du utveckla?  

Skulle du ändra något?  

  

  

Tema 3 - Motivation  

Syftet med detta tema är att få en förståelse för hur företaget arbetar med motivation.  
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Beskriv vad som motiverar dig i ditt nuvarande arbete.  

  

- Personliga mål/företagets mål  

- Utveckling  

- Tillfredsställelse med arbetsuppgifterna  

- Belöningssystem  

- Uppskattning  

  

Finns det för- och nackdelar?  

Saknas något?  

Personlig motivation för dig?  

Hur upplever du?  

Utveckla?  

  

  

Avslutande frågor  

Är det något du känner att vi missat att fråga om som du vill dela med dig av till oss?  

Har du några frågor till oss?  

  

Vill du ta del av det färdiga materialet?  

Tacka intervjupersonen för att den ställt upp!  
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Bilaga 2  

Missiv  

Hej!  

  

Vi heter Fanny och Linnéa och läser till personalvetare på Örebro universitet. Vi håller just nu 

på att skriva vår kandidatuppsats som handlar om att undersöka ledarskap.  

  

Ledarskap är en viktig del av organisationen och kan se ut på väldigt olika vis. Hur 

ledarskapet ser ut formar hur arbetsplatsen ser ut och skapar såväl olika förutsättningar som 

resultat. Just detta gör att vi är intresserade av att komma och genomföra vår studie på ert 

företag. Ni arbetar i stora organisationer som finns runt om i Sverige, Europa, Världen. 

Därför vore det otroligt spännande att få komma och prata med er om hur ledarskapet 

fungerar i praktiken ute i butiken!  

  

Undersökningen kommer att bygga på intervjuer. Vi önskar genomföra 3-4 intervjuer med era 

medarbetare, där intervjuerna kommer pågå i max 1 timme. Vi hoppas att detta även ska vara 

en positiv upplevelse för dig som intervjuas, där du får möjlighet att reflektera över ditt arbete 

men även att du får dela med dig av dina arbetserfarenheter. Ditt deltagande i undersökningen 

är frivilligt. Allt det material som insamlas kommer att hanteras konfidentiellt, namn och 

företagsuppgifter kommer att vara anonyma genom hela studien. Intervjun är inte bindande 

och kan när som helst avbrytas och du som intervjuperson kan välja att inte besvara på en 

eller flera frågor. Om du är intresserad så får du ta del av intervjuns utskrift (transkribering) 

samt det slutgiltiga resultatet av studien.  

  

Om vilja och intresse finns att delta i denna undersökning kan du kontakta oss via 

nedanstående kontaktuppgifter.  

Fanny Tofte Siösteen     Linnéa Classon  

Mail: fannysiosteen@gmail.com Mail: ccclasson@gmail.com Telefon: 

0768939695  Telefon:  070-5804622  

  

Med vänliga hälsningar,  

Fanny & Linnéa  
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Bilaga 3  
Kontroll i arbetet  

  Beslut  Trygghet  Autonomi  Stöd  

IP 1  Kundrelaterade 

problem, 

reklamationer och 

öppet köp.  

God relation till 
butikschefen som 
baseras på tillit.  

Trygghet i det.  

Det är okej att ta 

snabba beslut. Man 

diskuterar om 

situationen kan lösas 

annorlunda  

Önskar ökat stöd på 

regional och nationell 

nivå. Att planera 

långsiktigt för butiken.  

IP 2  Kundrelaterade 

problem. När en 

kund vill lämna 

tillbaka något som 

inte är godkänt 

egentligen.  

Går inte alltid att 

lösa själv, då är det 

helt okej att be om 

hjälp eller hänvisa 

vidare.  

Självgående arbete 

ute i butik och kassa.  

Hjälper VM med 

omhäng ibland.  

De är samspelta och 

hjälper varandra om 

det är något man är 

osäker på.  

IP 3  Kundrelaterade 
problem.  

Reklamationer som 

man är osäker på till 

exempel.  

Det är okej att ta 

beslut. Finns det en 

välmotiverad tanke 

bakom det så är det 

inga problem.  

Kan vara svårt att 

säga nej till kunden. 

Då är det skönt att be 

någon annan om 

hjälp.  

Finns stöd från både 

butikschef och VM. 

Alla har respekt och 

förståelse för varandra.  

IP 4  Kundrelaterade 
situationer. Inget 

konstigt med att fatta 
beslut för att göra 
kunden nöjd.  

  

Kunden ska vara 
nöjd. Inget mer att 

fundera över.  

  

  

Arbetet planeras i 

förväg så utförandet 

blir tydligt.  

Syftet är att göra 

kunden nöjd, är någon 

osäker finns vi där och 

backar.  

  

  

  

Motivation i arbetet  

  Trivsel  Mål  Krav  Uppföljning  Utveckling  

IP 1  Trivs bra. Liten 

arbetsgrupp gör 

det lätt att känna 

av stämningen.  

Vill jobba mer 

med mål för att 

ha något 

konkret att 

arbeta mot.  

Butiken har krav 
på sig som ställs 
mot regionen.  

Svårt att möta.  

Uppföljning 

från regional 

nivå känns 

inte väl 

grundad.  

Skulle vilja jobba 

mer aktivt med hur 

butiken kan 

utvecklas.  

IP 2  Trivs bra.  

Medarbetarna 

är lika och 

funkar bra ihop.  

Interna 

tävlingar och 

säljmål för 

dagen.  

Konkret att sköta 

sitt jobb, komma i 

tid och arbeta 

effektivt.  

Det är okej att 

testa nytt. 

Funkar det 

inte hålls en 

dialog.  

Motiverade mer 
förr med 
utbildningar osv.  
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IP 3  

  

Trivs bra. Har 

roligt med sina 

medarbetare.  

Målen har satts 

åt sidan pga 

personliga skäl.  

Fokus på kunden. 

Kundbemötande  

och att ha en nöjd 
kund.  

  

  

Får testa nya 

saker. Funkar  
det inte hålls 
en dialog om 
det.  

  

  

Man kan ha anlag 

för olika jobb 

internt och då 

främjar man den 

personen i sin 

utveckling.  

IP 4  Trivs bra. Man 

kommer sina 

medarbetare 

nära och är 

öppen mot 

varandra.  

Skönt att ha mål 

att arbeta med. 

Blir tydligt vad 

som ska göras.  

Vill man utvecklas 

är det en fördel om 

man är beredd att 

kunna förflytta 

sig.  

Jobbar mycket 

med 

uppföljning 

och feedback.  

Företaget främjar 
intern utveckling  

och vill att 

medarbetarna ska 

kunna klättra.  

  

  

  


