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FÖRORD 

Den här magisteruppsatsen är skriven under våren och hösten 2013 vid Mälardalens högskola 

i Västerås. Uppsatsens ämne är ledarskap och den är en obligatorisk del i 

Magisterprogrammet i ledarskap. 

Jag vill tilldela ett stort tack till alla fem respondenter som tog sig tiden och ställde upp för 

intervju. Utan er medverkan hade jag inte kunnat genomföra den här studien. Tack för att ni 

delade med er av era kunskaper och erfarenheter. 

Slutligen vill jag även framföra ett stort tack till min handledare Jonas Lindblom som gav mig 

rekommendationer och värdefull feedback under arbetets gång. 
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SAMMANFATTNING 

Den här magisteruppsatsen behandlar två perspektiv på ledarskap som jag kallar för statiskt 

och kulturellt. Det statiska perspektivet handlar om att betrakta ledarskapskompetenser som 

oföränderliga och därför samma i alla situationer. I kontrast till detta står det kulturella 

perspektivet som handlar om att betrakta ledarskapskompetenser som processer. 

Syftet i den här uppsatsen är att påvisa att dessa två ledarskapsperspektiv förekommer och att 

i en empirisk kontext pröva de här perspektiven för att se om och hur de får stöd av deltagarna 

i studien. Genom den hermeneutiska metoden har jag intervjuat fem deltagare som är svenska 

ledare med många års erfarenhet av ledarskap. De respresenterar olika branscher och företag. 

Tillsammans med deltagarna och med stöd av Hofstedes kulturdimensionsteori samt Bolman 

& Deals ledarskapsteori har resultatet i den här studien visat att både det statiska och det 

kulturella perspektivet får stöd av deltagarna. Detta visar sig genom deltagarnas upplevelser 

och beskrivningar av tre centrala teman; ledarskapet generellt, det svenska ledarskapet och 

respondenternas ledarskap. 

Nyckelord: organisationssociologi, ledarskap, ledarskapskompetenser, interkulturalitet, 

hermeneutik, Hofstede och Bolman & Deal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMMARY 

This master´s thesis examines two perspectives of leadership what I would call the static 

leadership model and the cultural leadership model. The first model is about seeing leadership 

competence in terms of unchangeable regardless of situation. The second model sees 

leadership competence like a process; witch means to consider that leadership competence 

change depending on the situation.  

The aim of this study is firstly to detect that these two leadership models do exist and 

secondly to examine if the participants in this study supports these leadership models and how 

they do it. Through the hermeneutic method I have interviewed five participants who are 

Swedish leaders with many years of leadership experiences. They represent different 

companies and sectors. Using the leadership experiences of the participants and the cultural 

dimension theory of Hofstede and the leadership theory of Bolman & Deal I have come to the 

conclusion that the participants do support both the static leadership perspective and the 

cultural leadership perspective. Through the participant’s experiences and descriptions of 

these three themes: leadership in general, the Swedish leadership and the leadership of the 

participants it becomes clear that they support these leadership models.  

Keyword: organization sociology, leadership, leadership competence, interculturalism, 

hermeneutic, Hofstede and Bolman & Deal.  
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1. INLEDNING 

Ledarskapet – ett modeord som det talas allt mer om i samhället, på arbetsplatser, bland 

ungdomsgrupper, inom ideella organisationer osv. Ledarskapet fastställs handla om konsten 

att leda andra och sig själv. För att kunna behärska konsten att leda krävs att ledaren har en 

verktygslåda bestående av vissa kompetenser. Det som är intressant här är synsättet på denna 

verktygslåda. Hur ser man på ledarskapskompetenser inom forskning och i vardagslivet? När 

jag har studerat olika ledarskapsforskningar har jag kunnat urskilja två synsätt på ledarskap 

varav det ena är dominerande och det andra mer underförstått. Det dominerande synsättet 

kallar jag för det statiska och det andra för det kulturella synsättet. 

Det statiska synsättet på ledarskap innebär att de egenskaper och beteenden som anses vara 

lämpliga för ledare att ha är oberoende av kultur. Det spelar ingen roll i vilken situation, på 

vilken nivå eller i vilken kontext ledaren verkar. Det finns en rad fasta och bestämda 

kompetenser som ledaren måste ha i alla situationer, för att bli framgångsrik. Det vanliga är 

att det görs en lista på hur ledaren ska vara. När det gäller det statiska synsättet har den 

kulturella kontexten med andra ord en undanskymd roll. Det kulturella synsättet på ledarskap 

står i kontrast till det statiska. Det handlar om att ledarens kompetenser är beroende av 

kulturen som ledaren är i. Det kan handla om den etniska kulturen men det kan också handla 

om företagskulturen som ledaren befinner sig i. Det innebär i praktiken att ledarens 

egenskaper och beteenden inte behöver vara samma i alla situationer. De är olika i olika 

kulturer, situationer och kontexter eftersom kraven och förväntningarna samt omgivningen 

kan skilja sig åt i olika sammanhang. 

Essensen i det statiska perspektivet utmärks av att man gör kompetenslistor av olika slag, att 

det är generella personliga egenskaper som oftast fokuseras på och att kompetenserna ses som 

oberoende av situation. I kontrast till detta perspektiv står det kulturella ledarskapet som inte 

bygger på att man gör listor över viktiga kompetenser eller fokusera på personliga egenskaper 

utan perspektivet bygger snarare på sammanhang. Den grundläggande skillnaden mellan 

dessa två ledarskapsperspektiv kan därmed ses som att kulturellt ledarskap är en process eller 

utveckling och statiskt ledarskap något oföränderligt.   

I en studie om ledarskap blir det nästan oundvikligt att inte nämna globaliseringen, särskilt när 

man pratar om ett kulturellt synsätt på ledarskapet som Geert Hofstede gör. Med tanke på att 

vi lever i en globaliserad värld har världen ”krympt” ihop och gränser mellan länder har 

suddats ut allt mer. Det har gjort att många möten mellan människor från olika delar av 

världen har möjliggjorts, speciellt på arbetsmarknaden. Från ett vidare perspektiv kan man 

säga att globaliseringen har kommit att ställa krav på ledningen inom stora företag och 

organisationer som med tiden har fått ett komplexare ansvar, t.ex. att våga vidga sina vyer. 

Detta eftersom många ledare i stora företag samspelar med andra ledare i globala 

sammanhang. Något som med andra ord kallas för ett interkulturellt ledarskap. 

Ordet inter refererar till mellanmänsklig interaktion och kultur kan betyda ”en uppsättning 

normer och värden som delas av en begränsad grupp (…) och leder till gemensamma 

tolkningar av händelser och deras betydelse”.
1
 Interkulturalitet innebär därmed att olika 

kulturer möts och interagerar med varandra, tillskillnad från begreppet mångkulturalitet som 

innebär att människor med olikheter befinner sig i varandras fysiska närhet och inte att de 

                                                             
1 Föreläsning, Marie-Louise Klingstedt, 121116. 
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nödvändigtvis interagerar med varandra.
2
 En interkulturell ledare skulle jag vilja säga är en 

ledare som tar tillvara på olikheter i gruppen och som sätter ett värde på möten mellan olika 

människor och kulturer för att uppnå synergier.  

Det som studeras i den här uppsatsen är, som nämnts, två ledarskapsperspektiv - statiskt och 

kulturellt. I studien har jag intervjuat fem svenska ledare inom olika branscher som har 

erfarenhet av internationellt arbete som ledare. Jag har utifrån hermeneutiken som metod 

tolkat intervjuerna med hjälp av tidigare forskning och min teoretiska referensram som består 

av två teorier. Den ena representeras av Hofstede och den andra av Bolman & Deal. Det har 

varit intressant att ta del av respondenternas kunskaper och erfarenheter kring ledarskap, för 

att det har hjälpt mig att utvidga min förståelse för ledarskapet. Det har också varit intressant 

från en vetenskaplig synpunkt att jämföra olika synsätt på ledarskap då många 

ledarskapsforskare inte verkar ha gjort så. Utifrån de ledarskapsstudier som jag har tagit del 

av är det mycket vanligare att inta ett statiskt synsätt. På det sättet fyller min studie en viktig 

lucka i den tidigare forskningen. Jag har inget intresse i den här studien av att jämföra de två 

ledarskapsperspektiven för att att komma fram till vilket som är bättre. Inget synsätt är bättre 

eller sämre än det andra. Intresset för mig som forskare ligger i hur man talar om och upplever 

ledarskapskompetenser. Utifrån min förförståelse vet jag att vi ser och pratar på olika sätt om 

ledarskapet och ledarskapskompetenser. Nu vill jag gå ett steg längre och påvisa att det är så. 

Studiens syfte som är nästa avsnitt förtydligar vad det är jag är ute efter.  

 

 

2. SYFTE  

Syftet med den här studien är att visa att det förekommer huvudsakligen två 

ledarskapsperspektiv, vad jag vill kalla för det kulturella ledarskapsperspektivet och det 

statiska ledarskapsperspektivet. Syftet är också att i en empisirisk kontext pröva de här 

perspektiven för att se om och hur de får stöd av deltagarna i studien.  

 

 

3. DISPOSITION 

Den här uppsatsen började med en inledning och en syftesformulering. Förutom det som har 

behandlats kommer den här studien även innehålla en presentation av sammanlagt nio 

centrala forskningsartiklar om ledarskap som avslutas med en sammanfattande modell. 

Därefter kommer läsaren till den teoretiska delen av uppsatsen där två ledarskapsteorier 

presenteras. Den ena är kulturdimensionsteorin av Hofstede och består av fyra 

kulturdimensioner och den andra teorin som tillhör Bolman & Deal består av fyra perspektiv 

på ledarskap. Teoriavsnittet avslutas med en sammanfattande modell. Den femte delen av 

uppsatsen är den metodologiska delen där hermeneutiken kommer att presenteras. Därefter 

presenteras alla de viktiga metoddelarna som urval, datainsamlingsmetod, presentation av 

respondenterna, etiska aspekter och datainsamlingsmetod. 

                                                             
2 Lahdenperä, P. (2008). Interkulturellt ledarskap – förändring i mångfald. Studentlitteratur: Lund. 
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Resultatdelen består av tre centrala teman som genererats ur datamaterialet. De kallas för det 

generella ledarskapet, det svenska ledarskapet och respondenternas ledarskap. Temana 

tolkas på tre olika tolkningsnivåer. Den första nivån är en första övergripande tolkning av 

deltagarnas syn på statiskt och kulturellt ledarskapsperspektiv kopplat till teman. Den andra 

nivån är en tolkning av temana med stöd av olika begrepp från den tidigare forskningen. På 

den tredje nivån skjuts temana ännu ett steg upp i tolkningen och tolkas därför utifrån begrepp 

från den teoretiska referensramen. Resultatavsnitett avslutas med en sammanfattande modell. 

Hela uppsatsen avrundas med en diskussionsdel som i huvudsak fokuserar på resultatet i 

förhållande till andra delar i uppsatsen.  

 

 

3. TIDIGARE FORSKNING  

Som jag tidigare angav är en del av syftet med den här uppsatsen att påvisa att det finns två 

huvudsakliga perspektiv i ledarskapsforskning, vad jag kallar för det kulturella perspektivet 

och det statiska perspektivet. Jag kommer att börja med att belysa de här två perspektiven 

utifrån tidigare forskning på området för att i nästkommande avsnitt också gå in på teorierna 

kring detta.  

Under det här avsnittet kommer jag att presentera och analysera en rad olika 

forskningsartiklar från olika länder och världsdelar inom ramen för (interkulturellt) ledarskap. 

Huvudfrågan i det här avsnittet är om ledarskapet i varje forskningsartikel ses utifrån ett 

kulturellt eller statiskt perspektiv och i så fall hur. Forskningsartiklarna kommer att 

presenteras genom olika teman (kursiv text) som jag har kunnat skapa utifrån innehållet i 

varje artikel. Syftet med temana i det här avsnittet är endast att förtydliga och underlätta 

läsandet för läsaren. Hela detta avsnitt kommer att avslutas med en sammanfattande modell av 

de vetenskapliga artiklarna.  

 

 

3.1 EXPERTERNA DEFINIERAR LEDARSKAPS KOMPETENSER  

Eileen Sheridan (2005) vid University of Phoenix Online har gjort en studie om interkulturella 

ledarskapskompetenser hos amerikanska ledare som arbetar i globaliseringens era. Hon har i 

sin studie fokuserat på hur ledarskapsexperter tillskriver amerikanska ledare interkulturella 

kompetenser. Sheridan har tillfrågat 27 experter om vad de anser vara viktiga egenskaper för 

amerikanska ledare som arbetar i globala sammanhang. Genom att ha besvarat en nätbaserad 

enkät och diskuterat i en panel i olika omgångar kom experterna fram till tre olika 

kompetenskategorier; intrapersonell, interpersonell och social (eller kulturell). Under varje 

kategori randordnades ett antal konkreta kompetenser som experterna ansåg vara viktigast. 

Resultatet av hela studien blev ”The Seven Cs”, dvs. sju olika kompetenser som alla börjar på 

”c” som: Capability, Care, Connection, Consciousness, Context, Cultural Immersion och 



Larvina Kücükgöl D-uppsats i ledarskap 

  Mälardalens högskola 

 

 
4 

Contrasts.
3

 Enligt studien är alla dessa sju kompetenser viktiga för den interkulturellt 

kompetente ledaren som arbetar globalt.  

Det som Sheridan visar genom sin forskning är att ledarskapet är ett oföränderligt och 

generellt fenomen som är oberoende av tid, rum och person. Hur man ska vara som 

framgångsrik ledare är något som experterna definierar och listar upp. Det tas inte i beaktande 

att amerikanska ledare kan vara olika som personer och jobba med olika saker. Fokus är 

snarare på vilka egenskaper som är viktiga för ledare. Av den anledningen är den här 

forskningen av statisk karaktär.  

 

 

3.2 FORSKAREN DEFINIERAR LEDARSKAPSKOMPETENSER  

Ann L. Gordon (2007) gjorde en studie om interkulturella ledarskapskompetenser inom 

jordbruk i Kanada och Kina. Hon har ställt frågan om kanadensiska ledare från livsmedels- 

och jordbruksindustrin kan bli mer effektiva på den internationella marknaden. Enligt Gordon 

har dessa ledare inte varit tillräckligt effektiva och kompetenta i handeln med Kina. Orsaken 

har varit brist på kunskap och medvetenhet om vilka attityder, relationer och kompetenser 

som är nödvändiga att ha när man möter kinesiska handelsmän.
4
  

 

Till skillnad från Sheridans studie som visade att experter definierar ledarattributioner har 

Gordon själv utifrån litteraturstudier, deltagande observation, intervjuer och case-study 

utformat en rad olika ledarskapskompetenser som enligt henne är positiva för kanadensiska 

ledare inom livsmedels- och jordbruksindustrin. De beteenden och egenskaper som Gordon 

rekommenderade var bl.a. förmågan att kunna samarbeta med andra, förmågan att kunna leda 

och organisera, förmågan att förstå vilka effekter kulturen kan ha, självkännedom etc.
5
 Alla 

dessa kompetenser kan generellt sätt tyckas vara positiva för ledare. Men jag kan konstatera 

att synen på ledarskapskompetenser i den här studien och hur forskaren har kommit fram till 

de tyder på ett statiskt perspektiv på ledarskap. Gordon definierar och listar upp generella och 

bestämda ledarskapskompetenser som är viktiga för ledare inom ett specifikt område som 

livsmedels- och jordbruksindustrin i Kanada.  

 

 

Ett tredje bidrag som hamnar under samma tema är gjord av Bird m.fl. (2010) vid olika 

universitet i USA bl.a. Northeastern University i Boston, Massachusetts. De har gjort en 

generell teoretisk analys av interkulturell kompetens hos globala ledare. Forskarna i studien 

har valt ut vissa kompetenser som de anser är viktiga för interkulturella ledare att ha, utifrån 

redan befintlig forskning. Enligt forskarna i studien finns det redan många olika 

interkulturella kompetenser som ledarskapsforskningen/litteraturen beskriver. Problemet är 

dock, menar forskarna, att det saknas en omfattande definition på vad interkulturell 

kompetens hos ledare är.
6
  

 

                                                             
3 Sheridan, E. (2005). Intercultural leadership conpetencies for U.S. leaders in the era of globalization. 
Dissertation study at University of Phoenix Online. School of advanced. 
4 Gordon, A. L. (2007). Intercultural leadership skills: Canada-China agri-food experiences. University of 
Guelph. School of Rural Extension Studies. 
5 Ibid. 
6 Bird, A., Mendenhall, M., Stevens, M. J. och Oddou, G. (2010). ”Defining the content domain of 
intercultural competence for global leaders” i Journal of Managerial Psychology, Vol. 25 No. 8. 

http://www.google.se/search?hl=sv&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22University+of+Guelph.+School+of+Rural+Extension+Studies%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
http://www.google.se/search?hl=sv&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22University+of+Guelph.+School+of+Rural+Extension+Studies%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
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Som ett försök att skapa en omfattande definition av interkulturell kompetens genererar 

forskarna, utifrån tidigare forskning och litteraturanalys, tre olika dimensioner av ledarskapet 

som de menar är förenliga med både teori och empiri. Ledarskapsdimensionerna täcker upp 

många ledarskapskompetenser som globala ledare måste ha, enligt forskarna. Dimensionerna 

är perception management, relationship management och self management. Ur dessa 

dimensioner väljer forskarna 17 olika kompetenser. Det handlar bl.a. om kompetenser som att 

inte dra hastiga slutsatser när det gäller en ny situation, individ eller ett nytt beteende och att 

vara intresserad och medveten om ens sociala miljö samt att kunna vara optimistisk som 

ledare. Forskarna i den här studien fastställer, i en form av lista, vilka generella 

ledarskapskompetenser som är viktiga för interkulturella ledare, vilket gör att även den här 

studien i likhet med de föregående kan betraktas som en statisk studie av ledarskap.  

 

Skillnaden mellan denna forskningsartikel och den av Gordon är att forskarna i den här 

studien gör en generell studie om ledarskapskompetenser och gör ett urval av kompetenser 

som redan är befintliga i ledarskapsforskningen. Gordon däremot fokuserar på en specifik 

grupp av ledare i Kanada och väljer sedan kompetenser som hon menar är viktiga för just den 

målgruppen. En likhet är att båda pekar på samma typer av kompetens, som även Sheridan 

(2005) varit inne på, t.ex. kompetensen att ha kännedom om sin sociala och kulturella miljö. 

Gemensamt för alla tre studierna, som hittills presenterats, är att forskarna inte nämner något 

tid, rum och person. Oftast har forskarna visat att de inte har haft någon typ av dialog med de 

ledare som de har difinierat kompetenser åt. De talar generellt om ledarskapskompetenser, 

vilket gör deras studier till statiska.  

 

 

3.3 STATISKT LEDARSKAP I MÅNGKULTURELL MILJÖ 

Othman, Ruslan & Sheikh Ahmad (2012) vid International Islamic University i Malaysia har 

studerat bl.a. malajsiska lärare i mångkulturella skolor i Malaysia. Forskarna har undersökt 

hur grundskoleelever (över 800 st) ser på interkulturell kommunikation och om de tycker att 

deras skola uppmuntrar till interkulturalitet. Något annat som forskarna också har tittat på är 

hur malaysiska lärare som en typ av ledare ska arbeta för att skapa en större inkludering och 

respekt bland elever i en skola präglad av etnisk och religiös mångfald. Malaysia har tre stora 

folkgrupper: malayer, kineser och hinduer.
7
 Varje grupp har sin egen religion och kultur. 

 

Forskarna kom fram till att det råder en viss tolerans bland grundskoleeleverna men att det 

också finns en skepticism och tvivel bland dem. Resultatet visade också att eleverna generellt 

sätt inte anser att skolan gör tillräckligt vad gäller att öka toleransen och förståelsen bland 

olika samhällsgrupper.
8
 För att malajsiska lärarna ska lyckas bättre med sitt uppdrag i en 

interkulturell kontext och specifikt i Malaysia har forskarna visat att lärarna behöver ha vissa 

kompetenser. De behöver exempelvis vara mer flexibla, kreativa, ha förmågan att förändras 

osv. När lärarnas ledarskap utvecklas, utvecklas också skolan menar forskarna.
9
  

 

                                                             
7 Othman, A., Ruslan, N. & Sheikh Ahmad, I. (2012). ”Intercultural communication in the Malaysian Vision 
School: implications for the management and leadership in multicultural primary school” i Management in 
Education 26(4): 199-206. 
8 Ibid. 
9 Ibid. 
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Det som den här studien har visat är bl.a. hur malaysiska lärare ska verka för att lyckas bättre 

med sitt uppdrag. Forskarna har nämnt ett antal kompetenser som de menat är viktiga för 

lärarna. De har inte specifiserat vilka kompetenser lärarna ska ha i olika situationer, utan de 

har skrivit generella råd kring hur lärarna ska vara i allmänhet vilket gör även den här 

forskningen till en studie som betraktar ledarskapet som statiskt.  

 

 

3.4 DET STATISKA LEDARSKAPET SOM ATTITYDER 

Jabbour m.fl. (2011) gjorde en case-studie där de studerade brasilianska ledare i 15 olika 

företag i Brasilien. Syftet med studien var att ta reda på hur ledningen inom företagen arbetar 

rent interkulturellt. Forskarna studerade ledarskapet på olika nivåer och i olika sammanhang i 

landet där ledarskapet på något sätt existerar. Det första som studerades var lagen på en 

nationell nivå som uppmanar till inkludering av arbetare och att diskriminering inte ska 

förekomma.
10

 Utifrån denna lag är tanken att brasilianska ledare ska arbeta.  

Vid en närmare studie av företagen fann forskarna att endast fyra företag av 15 hade någon 

typ av skriftlig mångfaldsplan. Alla ledare i studien menade att mångfald är berikande och har 

positiva effekter som kreativitet, produktivitet och integration. De fyra företagen som hade 

inrättat en mångfaldsplan insåg värdet av mångfald mer än de andra företagen som saknade en 

skriftlig handlingsplan. Forskarna kunde även se att majoriteten av företagen i studien 

(särskilt de utan handlingsplan) förknippade mångfald med endast vissa minoritetsgrupper, 

som exempelvis funktionsnedsatta. Det fanns också de företag som anställde människor med 

diverse bakgrunder endast för att fullfölja lagen, inte för att de verkligen insåg värdet i det. 

Medarbetare inom dessa företag blev utsatta för diskriminering och förolämpning i form av 

kommentarer och jargong.
11

  

 

Fenwick m.fl. (2011) vid olika universitet samt utbildnings- och ledarskapsinstitutioner i 

Victoria, Australien har skrivit en artikel om sin ledarskapsforskning som de gjorde 2005. 

Forskningen som gjordes var en kvantitativ studie där forskarna studerade 119 fabriker i 

Australien. Syftet med studien var att ta reda på om det har skett en förändring över tid vad 

gäller interkulturellt ledarskap sedan 1999. Syftet med den här studien var också att ta reda på 

vad möjligheterna eller problemen med en interkulturell arbetsplats kan vara.
12

 

Genom att ha intervjuat HR-chefer på alla fabriker kom forskarna fram till att det har skett 

positiva förändringar sedan milleniumskiftet när det gäller mångfaldsarbetet och 

interkulturellt ledarskap på arbetsplatserna i Australien. Arbetsplatserna präglas numera av 

mångfald i mycket större utsträckning och idag är mångkulturalitet något normativt som man 

ser större fördelar med.
13

 I likhet med studien ovan om Brasilien tyckte även HR-cheferna i 

den här studien att mångfald i sig är bra och att leda för mångfald har fördelar som 

                                                             
10 Jabbour, C. J. C., Gordono, F. S., de Oliveira, J. H. C., Martinez, J. C. & Battistelle, R. A. G. (2011). ”Diversity 
management - challenges, benefits and the role of human resource management in Brazilian 
organizations” i Equality Diversity and Inclusion: An international Journal, Vol. 30 No. 1, pp. 58-74. 
11 Ibid. 
12 Fenwick, M., Costa, C., Sohal, A. & D´Netto, B. (2011). “Cultural diversity management in Australien 
manufacturing organizations” i Journal of Human Resources 49(4): 494-507. 
13 Ibid.  
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innovation, produktivitet och större öppenhet samt tillgänglighet på andra marknader tack 

vare medarbetarnas olika bakgrunder. 
14

 

Vad har ovanstående två studier med statiskt och kulturellt ledarskap att göra? Jag anser att 

studierna av Jabbour m.fl. (2011) och Fenwick m.fl. (2011) är unika i det här avsnittet på det 

sättet att de mäter skillnader i attityder gentemot ledarskap och mångfald över tid och i olika 

sammanhang. De ser inte ledarskapet i första hand som kompetenser, utan som just attityder. 

Deras forskningar visar rent implicit att det finns fasta ledaregenskaper som är bra att ha som 

t.ex. att inse värdet av mångfald och hur en ledare ska förhålla sig till och jobba med 

mångfald. De visar därmed att det finns en bild av hur man på bästa sätt kan arbeta med 

mångfald, t.ex. genom att inrätta en mångfaldsplan på arbetsplatsen. Det tolkar jag som en 

underförstådd statisk bild av hur ledare ska arbeta med och förhålla sig till mångfald. Hade 

forskarna redan från början betraktat ledarskapetskompetenser som en process som skiftar i 

olika kontexter hade det på något sätt framkommit i studien.  

En skillnad som framkommer mellan studierna är att Fenwick m.fl. (2011) har visat att 

attityderna gentemot ledarskap och mångfald har förändrats över tid mot en positivare 

riktning i Australien. Det har skett en förändring i definitionen av interkulturellt ledarskap och 

mångfald. Tidigare var det något mindre önskvärd medan idag anses det vara en stor fördel. I 

Brasilien däremot verkar situationen och utvecklingen inte vara på samma sätt eller i samma 

fart. Båda dessa studier skiljer sig från de hittills nämnda studierna på det sättet att det statiska 

ledarskapet är outtalat, men finns ändå där eftersom studierna förmedlar en bild av att ledare 

måste ha en positiv inställning till månfald.   

 

 

3.5 LEDARSKAPET HANDLAR INTE BARA OM KOMPETENSER 

Stefan Seiler (2010), chef för ledarskaps- och kommunikations studier vid den schweiziska 

militärkademin i Zürich, har gjort en teoretisk studie om olika aspekter av det interkulturella 

ledarskapet inom FN-styrkor. Seiler menar att FN-styrkor oftast arbetar i tuffa miljöer med 

många krav och samtidigt ska styrkorna arbeta för att rädda liv och minska lidanden för 

människor. Ett annat påtagligt uppdrag för styrkorna är att samarbeta med människor från 

olika länder. Det kan dels handla om människor i de länder som FN-styrkorna åker till och 

dels människor i själva FN-styrkan som kommer från olika kulturer. I bägge fallen måste man 

kunna samarbeta tillsammans i vissa uppdrag. Att vara ledare inom FN krävs med andra ord 

att man måste ha förmågan att arbeta i en interkulturell anda.
15

 

 

Hur ska då den interkulturella ledaren vara inom FN? Enligt Seiler är ledarskapet inte bara en 

fråga om kompetenser som ledaren måste ha. I själva verket är individuella kompetenser en av 

fyra aspekter av det interkulturella ledarskapet. Tillsammans kompletterar aspekterna bilden 

av den interkulturella ledaren. Figuren
16

 nedan förtydligar ledarskapet enligt Seiler.  

 

 

 

                                                             
14 Ibid  
15

 Seiler, S. (2007). Determining Factors of Intercultural Leadership: A Theoretical Framework. In: J. 
Dufourcq & T. Szvircsev Tresch (Eds.). Cultural Challenges in Military Operations. Rome: NATO Defence 
College. 
16 Ibid. 
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Figur 3.1: Det interkulturella ledarskapets dimensioner enligt Seiler 

 

 

Det finns individuella kompetenser som är av stor vikt för en ledaren, exempelvis att kunna 

skapa ett funktionellt system för hur man ska arbeta bland andra kulturer i syfte att nå de 

uppsatta målen. Det kan också handla om att kunna ha en fungerande kommunikation med 

ledare på olika nivåer och av olika nationaliteter och att kunna ta den andres perspektiv i en 

viss situation.
17

 Samtidigt är det också viktigt att ta hänsyn till gruppen eller teamet som 

ledaren arbetar i. Hur ser organisationen, kontexten och situationen ut där arbetet genomförs? 

Det är som att Seiler försöker säga att ledarskapet inte endast kan betraktas som något statiskt, 

utan måste också ses som ett kulturellt fenomen. Seiler ställer exempelvis frågan hur det 

kommer sig att samma ledare kan vara framgångsrik i en situation men inte i en annan. Det 

kan inte bara bero på ledarens kompetenser, utan då spelar andra faktorer in som gruppen man 

leder, förväntningarna i situationen och omständigheterna i organisationen.
18

  

 

Seilers analys är intressant i det här sammanhanget och hans syn på ledarskapskompetenser 

skiljer sig från de synsätt som hittills har presenterats i det här avsnittet. De vetenskapliga 

artiklarna som har presenterats ovan nämner inte något om att kontext, situation eller 

organisation kan ha en påverkan på ledarens kompetenser. Utan de har istället pekat på 

generella personliga egenskaper hos ledare. Seilers analys utmärker sig i det här 

sammanhanget genom att visa på både statiskt och kulturellt ledarskap. Han har pekat på vissa 

specifika kompetenser som ledare generellt sätt behöver ha, enligt honom, dvs. statiskt 

ledarskap. Sedan har han även pekat på andra faktorer som också spelar in som organisation, 

kontext och situation. Det senare karaktäriserar det kultturella ledarskapet. Denna studie är 

därmed en blandning av både statiskt och kulturellt ledarskap. 

 

 

3.6 SAMMA PROBLEM, MEN OLIKA LÖSNINGAR 

Det nästsista bidraget utgörs av Hofstede, Hofstede & Minkov (2011). Under 70-talet gjorde 

Hofstede en stor undersökning om nationella värdesystem. Han tog del av en stor mängd 

datamaterial om människors värderingar. De personer som man hade samlat data från var 

anställda på dotterbolag till det stora multinationella företaget IBM. Deltagarna i 

undersökningen representerade mer än 50 länder och hade, förutom nationalitet, mycket 

                                                             
17 Ibid. 
18 Ibid. 

Intercultural 

Leadership 

Behavior 
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gemensamt vilket gjorde att Hofstede kunde tydligt urskilja de nationalitetsrelaterade 

skillnaderna som fanns.
19

 

 

Hofstede kunde se att de deltagande länderna (genom anställda) hade gemensamma problem 

när det gällde områden som exempelvis social ojämlikhet och föreställningar om manligt och 

kvinnligt. Men lösningen på problemen såg olika ut i de olika länderna, dvs. att varje land har 

sitt eget nationella värdesystem som definierar vad som går att göra och vad som inte är 

tillåtet eller acceptabelt att göra. Ur studien kunde Hofstede generera fyra olika aspekter eller 

dimensioner av de olika kulturerna. Dessa var maktdistans, individualism kontra kollektivism, 

femininitet kontra maskulinitet och osäkerhetsavvikande. Så småningom upprättade Hofstede 

statistik över alla länderna för att visa tydligare vad skillnaderna och likheterna mellan 

länderna var, utifrån de fyra dimensionerna.
20

 Varje land i statistiken tilldelades olika poäng 

beroende på hur nära eller långt bort landet var i förhållande till de olika dimensionerna. Ju 

fler poäng ett land fick desto starkare var sambandet mellan landets värdesystem och 

dimensionen i fråga. Hofstedes forskning är på så vis en ren kulturell studie av ledarskap, för 

att han visar tydligt att bl.a. ledarskapet är olika i olika kulturer just på grund av de 

värdesystem som finns. Ur Hofstedes forskning bildades en teori som kallas för 

kulturdimensionsteorin och den kommer att presenteras djupare i nästa avsnitt, eftersom den 

teorin är en del av uppsatsens teoretiska referensram.  

 

 

Som ett nionde och sista bidrag i det här avsnittet tidigare forskning presenterar jag en 

vetenskaplig artikel av Azize, Gohar & Temirbekova (2007), tre forskare från tre olika länder: 

Turkiet, Pakistan och Kazakistan. De har gjort en slags replikation av Hofstedes studie och 

därför hamnar i samma kategori som honom. Dessa forskare har bl.a. undersökt relationen 

mellan transformerad (karismatiskt) ledarskap och Hofstedes kulturdimensioner, för att få en 

bättre förståelse för hur mycket kulturen i ett land påverkar ledarskapet.
21

  

 

Genom en enkätundersökning bland studenter på mastersprogrammet i affärsadministration i 

Turkiet, Pakistan och Kazakistan kunde forskarna se att kulturen har i vissa avseenden en 

positiv påverkan på ledarskapet. Maktdistans bl.a. var ett exempel på en kulturdimension som 

hade en positiv påverkan på det karismatiska ledarskapet. I andra avseenden hade 

kulturdimensionerna en mindre/negativ påverkan på ledarskapet, t.ex. kollektivism.
22

 Azize, 

Gohar & Temirbekova (2007) har genom sin forskning utgått ifrån ett kulturellt/kontextuellt 

perspektiv som har visat att ledarskapet skiftar beroende på var det är. Varje kultur har sin 

egen uppfattning eller definition av ledarskapet.
23

  

 

 

3.7 SAMMANFATTNING AV TIDIGARE FORSKNING 

Alla de nio forskningsartiklar som presenterades under detta avsnitt sammanfattar jag på ett 

övergripande sätt med hjälp av en modell som förklarar och förtydligar förekomsten av 

statiskt och kulturellt ledarskapsperspektiv i ledarskapsforskningen. Modellen visar, genom en 

                                                             
19 Hofstede, Hofstede & Minkov, 2011. 
20 Ibid. 
21 Azize, E., Gohar, R. & Temirbekova, Z. (2007). ”Transformational leadership: Its relationship value 
dimension” i International Journal of Intercultural Relations 31:703-724. 
22 Ibid. 
23 Ibid 
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del utvalda begrepp, vilka kontrasterna är mellan de två ledarskapsperspektiven utifrån 

forskningsartiklerna som har presenterats.   

 

Artiklar Statiskt ledarskapsperspektiv 

 

Kulturellt 

ledarskapsperspektiv 

Statiskt: Sheridan, 

Gordon & Bird m.fl. 

 

Kulturellt: Seiler 

Utomstående experter (som 

bl.a. forskare) definierar och 

listar upp nödvändiga 

ledarskapskompetenser och 

attityder 

 

Berörda ledare själva definierar 

hur de behöver vara  

Statiskt: Sheridan, 

Gordon och Bird m.fl. 

samt Othman, Ruslan 

& Sheikh Ahmad  

 

Kulturellt: Seiler, 

Hofstede och Azize, 

Gohar & 

Temirbekova 

 

Fokus på personliga egenskaper  

 

Fokus på sammanhang  

Statiskt: Sheridan, 

Gordon, Bird m.fl, 

Othman, Ruslan & 

Sheikh Ahmad och 

Jabbour m.fl samt 

Fenwick m.fl. 

 

Kulturellt: Seiler, 

Hofstede och Azize, 

Gohar & 

Temirbekova 

 

Oföränderligt 

 

 

Processuellt och ständigt 

utvecklande 

 

 

Statiskt: Sheridan, 

Gordon, Bird m.fl, 

Othman, Ruslan & 

Sheikh Ahmad och 

Jabbour m.fl samt 

Fenwick m.fl. 

 

Kulturellt: Seiler, 

Hofstede och Azize, 

Gohar & 

Temirbekova 

 

Generaliserar egenskaper 

utifrån en specifik grupp 

 

 

Individuella egenskaper hos 

allmänna grupper 

Statiskt: Sheridan, 

Gordon, Bird m.fl, 

Othman, Ruslan & 

Sheikh Ahmad och 

Jabbour m.fl samt 

Fenwick m.fl. 

 

Oberoende av situation  

 

Situationsbunden  
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Kulturellt: Seiler, 

Hofstede och Azize, 

Gohar & 

Temirbekova 

 

Statiskt: Sheridan, 

Gordon, Bird m.fl, 

Othman, Ruslan & 

Sheikh Ahmad och 

Jabbour m.fl samt 

Fenwick m.fl. 

 

Kulturellt: Seiler, 

Hofstede och Azize, 

Gohar & 

Temirbekova 

 

Ser en lösning 

 

 

Ser många lösningar 

Statiskt: Sheridan, 

Gordon, Bird m.fl, 

Othman, Ruslan & 

Sheikh Ahmad och 

Jabbour m.fl samt 

Fenwick m.fl. 

 

Kulturellt: Seiler, 

Hofstede och Azize, 

Gohar & 

Temirbekova 

 

Endimensionell  

 

Flerdimentionella  

Statiskt: Sheridan, 

Gordon, Bird m.fl, 

Othman, Ruslan & 

Sheikh Ahmad och 

Jabbour m.fl samt 

Fenwick m.fl. 

 

Kulturellt: Seiler, 

Hofstede och Azize, 

Gohar & 

Temirbekova 

 

Svårt att se samband mellan 

olika aspekter 

 

 

Ser samband mellan olika 

aspekter 

 

 

 

 

4. TEORETISK REFERENSRAM 

Jag har visat i det tidigare forskningsavsnittet att det finns två huvudsakliga typer av 

ledarskapsperspektiv, vad jag kallar för statiskt och kulturellt. Jag ska nu visa att dessa 

skillnader inte bara rör tidigare forskningen utan också när vi nu går in på teorier om 

ledarskap.  
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Den ena teorin som kommer att presenteras heter kulturdimensionsteorin som Hofstede står 

för. Den teorin genererades efter hans forskning som presenterades under det förra avsnittet 

och representerar därmed det kulturella ledarskapsperspektivet. Den andra teorin består av 

fyra mindre perspektiv på ledarskap och förekommer i Bolman & Deals bok Nya perspektiv 

på organisation och ledarskap (1995). Perspektiven representerar ett statiskt perspektiv på 

ledarskapet. Skälet till varför dessa teorier och litteratur har valts grundar sig i uppsatsens 

syfte som bl.a. handlar om att visa att det finns olika sätt att betrakta ledarskapet på. De här 

litteraturen har också valts för att de helt enkelt fanns tillgängliga och visar på ett tydligt sätt 

hur olika man kan betrakta ledarskapet och dess kompetenser.  

 

 

4.1 VÅRA OLIKHETER BERIKAR OCH BEGRÄNSAR 

Under 1970-talet genomförde den nederländske professorn i organisationsantropologi och 

internationellt management Geert Hofstede en uppseendeväckande studie på det 

multinationella företaget IBM som har anställda från många länder i världen. IBM-studien var 

en jämförande analysstudie av kulturella/nationella värderingar hos anställda på IBM och hur 

de värderingarna påverkar kulturen i företag och organisationer i olika länder. Det inkluderar 

också ledarskapet som är en oundviklig del av företag och organisationer. Enligt IBM-studien 

är ledarskapet och ledarskapskompetenser olika beroende på kultur. Det innebär att det som 

anses vara önskvärda kompetenser för en ledare skiljer sig mellan olika kulturer.  

Hofstede upptäckte att det fanns gemensamma problem vad gäller värderingar hos deltagarna 

från de olika länderna. Däremot upptäckte han att lösningarna på problemen såg olika ut i 

olika länder. De gemensamma problemen formulerades till fyra olika områden som sedan 

beskrevs som dimensioner av en kultur. Hofstede skrev att ”en dimension är en aspekt av en 

kultur som kan mätas i förhållande till andra kulturer”
24

. Därmed bildades Hofstedes 

kulturdimensionsteori. Jämförande studier om kulturella värderingar var (eller är) inte vanligt 

inom ledarskapsforskning och managementlitteratur. Men efter IBM-studien gjordes en del 

replikationer av den där man studerade värderingar i olika samhällen och försökte finna 

likheter med Hofstedes studie.
25

 Forskningsprojektet GLOBE kan nämnas som ett exempel på 

forskning som studerar och jämför nationalkulturer och som fått inspiration från Hofstedes 

banbrytande studie.
26

 

När det gäller Hofstedes produktion kommer jag att gå igenom hans kulturdimensionsteori 

rätt så grundligt i det här avsnittet. Hofstede själv gör djupa och vidare analyser kring 

kulturdimensionerna som jag inte anser blir nödvändigt att gå in på här. Han har också skrivit 

andra böcker om bl.a. hur man gör forskning över kulturgränser som inte heller är relevant att 

presentera i just den här uppsatsen. 

 

4.1.1 MAKTDISTANS (FRÅN STOR TILL LITEN)  

Hur uppfattar människor skillnaden i makt och i vilken utsträckning kan anställda förvänta sig 

och acceptera att makt fördelas ojämlikt? Maktdistans är den första dimensionen i IBM-

                                                             
24 Hofstede, Hofstede & Minkov, 2011 s. 52–53. 
25 Ibid. 
26 Ibid. 



Larvina Kücükgöl D-uppsats i ledarskap 

  Mälardalens högskola 

 

 
13 

forskningen och den här dimensionen är helt baserad på de anställdas (icke chefers) 

värdesystem.
27

 I vissa kulturer är maktdistansen liten mellan chefen och anställda. Det kan 

betyda i praktiken att en chef på en arbetsplats med liten maktdistans har en bl.a. demokratisk, 

konsultativ och inkluderande hållning. Dessa blir också önskvärda kompetenser i kulturer 

präglade av liten maktdistans. Chefen och den anställda ses som relativt jämställda trots att de 

har olika roller. De anställda blir mindre beroende av sin chef. Snarare präglas relationen chef 

– anställd av ett ömsesidigt beroende eftersom båda parterna föredrar konsultation. Det 

innebär också att de anställda inte känner rädsla för att samtala med chefen och motsätta sig 

honom/henne, för att avståndet mellan dem är litet.
28

 Makten i liknande organisationer eller 

företaget är horisontell. 

I länder där maktdistansen är stor har relationen mellan anställda och chef helt motsatta 

kännetecken än de tidigare nämnda. Skillnaden mellan anställda och chef blir väldigt stora 

liksom avståndet mellan dem. Anställda är mer beroende av sin chef och det gör att de 

antingen känner sig tillfredsställda med det läget eller så hatar dem det. Makten i sådana här 

verksamheter är vertikal med chefen högst upp och de underlydande längst ner.
29

 Det blir inte 

alltid en självklarhet att man som anställd går in till chefen för att prata och bolla idéer. Det 

kan till och med hända att chefen anses vara så pass högt upp i makthierarkin att man aldrig 

ser henne/honom på arbetsplatsen. Ledarskapet i dessa länder ses som paternalistiska och 

auktoritära.
30

 Det är också på det sättet som ledaren måste vara för att få legitimitet för sitt 

ledarskap. Utifrån dessa kännetecken kan maktdistansen därför definieras som ”den 

utsträckning i vilken de mindre inflytelserika medlemmarna av organisationer och 

institutioner i ett land förväntar sig och accepterar att makten är ojämnt fördelat” 
31

.  

IBM-forskningen visade att de flesta asiatiska länder som bl.a. Malaysia och Filippinerna, de 

östeuropeiska länderna som bl.a. Slovakien och Ryssland samt de latinska länderna som 

Panama och Mexiko var några exempel på länder där maktdistansen är hög. Dessa länder fick 

flest poäng i maktdistansindexet. Andra länder som hade lägre poäng och som därmed har 

liten maktdistans var bl.a. de nordiska länderna, Storbritannien, USA och de tysktalande 

länderna.
32

 

 

4.1.2 KOLLEKTIVISM KONTRA INDIVIDUALISM  

Hur ser individen på sig själv och sin omgivning? Svaret på denna fråga är nästan helt 

beroende på kulturens värdesystem som kan vara präglat av den andra kulturdimensionen som 

är kollektivism kontra individualism. Denna dimension definieras i IBM-forskningen på 

följande vis: ”Individualism kännetecknar samhällen med svaga band mellan individer: alla 

människor förväntas ta hand om sig själva och den närmaste familjen. Kollektivism är dess 

motsats och är utmärkande för samhällen där människor redan från födseln integreras i 

egengrupper med stark sammanhållning som utgör ett skydd för individen hela livet i utbyte 

mot förbehållslös lojalitet”.
33

 

                                                             
27 Ibid. 
28 Ibid.  
29 Ibid. 
30 Ibid 
31 Hofstede, Hofstede & Minkov, 2011 s. 52–53 
32 Ibid.  
33 Hofstede, Hofstede & Minkov, 2011 s. 119 
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I vissa kulturer ser sig individen som en del av ett kollektiv vars intressen går före de egna 

individuella intressena. Kollektivet har då makt över individen. Individen är aldrig ensam utan 

associeras ständigt till andra, t.ex. storfamiljen.  Det kan tyckas att individerna i en 

kollektivistisk kultur står varandra närmare än i individualistiska kulturer. Om individen 

hamnar i ett problem så är det inte enbart den enskilda individens problem, utan det är hela 

familjens eller hela släktens problem. Man känner lojalitet till varandra. Det är exempelvis 

inte så vanligt att barn i kollektivistiska kulturer skiljs åt från sina föräldrar efter att ha uppnått 

en myndig ålder. Barn lär sig från början att tänka ”vi” och inte ”jag”.
34

  

Vanligt är att ledarskapet i en kollektivistisk kultur knyts samman med sociala aspekter av 

livet. Det suddar gränsen mellan vem man själv är och vem ens familj är. Ledaren ska vara 

mer lojal mot sina t.ex. familjemedlemmar än mot ”främlingar”. I en anställningssituation kan 

det finnas förväntningar på att ledaren i första hand rekryter familjemedlemmar. Skulle 

ledaren prioritera främlingen framför att anställa familjemedlemmar riskerar han/hon att bli 

sedd av vissa som en ”dålig” släkting. Enligt IBM-studien är majoriteten av världens länder 

kollektivistiska och de flesta av de råkar också vara fattiga länder. I Latinamerikanska länder 

som t.ex. Peru och i Mellanöstern som bl.a. Saudiarabien betraktas kulturerna som 

kollektivistiska
35

.  

Individualistiska kulturer står i kontrast till kollektivistiska. Individen väljer sina egna 

associationer i större utsträckning och lär sig redan från början att vara självständig. I 

individualistiska kulturer är det t.ex. vanligt att barnen, efter att ha nått en myndig ålder, 

flyttar hemifrån och lever ett eget liv som inte behöver vara samma som föräldrarnas. Man tar 

hand om sig själv och ”kärnfamiljen”. Individen anser sig inte vara beroende av andra utan 

klarar sig själv.
36

 Ledare i individualistiska kulturer har större förutsättningar eller 

förväntningar att skilja arbete från familjeband. Som exempel på delar av världen där 

kulturerna ses som individualistiska kan nämnas Skandinavien, Nordamerika, Australien 

m.fl.
37

 

 

4.1.3 FEMININITET KONTRA MASKULINITET 

Vilka värderingar anses vara manliga och vilka är kvinnliga? Svaret skiljer sig beroende på 

om kulturen är feminin eller maskulin, som är den tredje dimensionen i den här teorin. 

Hofstedes IBM-forskningsprojekt visade att de maskulina värderingarna bland deltagarna i 

forskningen var 1) inkomst, dvs. en möjlighet att få en högre inkomst på arbetsplatsen, 2) 

erkännande, dvs. när man gjort något bra vill man få erkännande, 3) avancemang, som 

handlar om en möjlighet att göra arbetet mer avancerat på en högre nivå och 4) utmaning, 

arbetet ska helst vara en utmaning så att man känner att man har uppnått något.
38

 De 

maskulina värderingarna speglar också ledarskapskompetenserna i en maskulin kultur. Enligt 

Hofstedes forskning var Japan det mest maskulina landet direkt efter Slovakien. Kina, 

Tyskland och Storbritannien var också bland de länder som hade höga poäng i statistiken.
39

 

                                                             
34 Ibid. 
35 Ibid. 
36 Ibid. 
37 Ibid. 
38 Ibid. 
39 Ibid. 



Larvina Kücükgöl D-uppsats i ledarskap 

  Mälardalens högskola 

 

 
15 

De feminina värderingarna bland deltagarna var också de fyra stycken: 1) chefen, dvs. att det 

värderas högt att ha ett bra förhållande till chefen, 2) samarbete, dvs. att det värderas högt att 

man kan samarbeta, 3) bostadsområde, att bo i ett önskvärt område och 4) 

anställningstrygghet, som handlar om att känna en trygghet att man kan stanna på 

arbetsplatsen så länge man själv vill.
40

 Precis som i maskulina kulturer påverkar de feminina 

kulturerna också synen på ledaren och ledarskapskompetenser. Ifall ledaren inte har 

ovanstående fyra värderingar kan han/hon betraktas som en lite ”hårdare” chef. De mest 

feminina länderna i undersökningen var de skandinaviska länderna, Nederländerna och 

Lettland.
41

 

 

4.1.4 OSÄKERHETSAVVIKANDE (FRÅN SVAGT TILL STARKT) 

Hur pass vana är vi vid osäkerhet, tvetydigheter och okända situationer? Osäkerhetsavvikande 

(från svagt till starkt) är den fjärde och sista dimensionen i kulturdimensionsteorin som 

Hofstedes forskning genererat. Den definieras som ”den utsträckning som människorna i en 

kultur känner sig hotade av tvetydiga och okända situationer”
42

. 

Osäkerhetsavvikandedimensionen handlar om att hanteringen av osäkerhet och hur vi 

förhåller oss till osäkerhet är olika från kultur till kultur. Många människor blir nervösa och 

får ångest när de inte vet hur något kommer att bli, t.ex. hur den nya arbetsplatsen kommer att 

vara. Det finns de som hanterar osäkerheten genom att t.ex. ha en stark vilja att respektera 

regler och att inte byta arbetsgivare för att inte hamna i nya situationer. Dessa människor har 

ett behov av förutsägbarhet. IBM-forskningsprojektet visade att reaktionerna på osäkerhet kan 

skilja sig från individ till individ och att osäkerhet rent statistiskt förekommer oftare i vissa 

samhällen än i andra.
43

 

Ur ett ledarskapsperspektiv innebär det här resultatet att ledare i vissa kulturer måste vara 

försiktiga för att inte tappa legitimitet och förtroende. I andra länder kan försiktigheten eller 

osäkerheten vara mindre förtroendefullt. Det kan snarare skapa misstänksamhet och göra så 

att ledaren får svårighet med förtroende och legitimitet. Ledaren förväntas ta för sig och ta 

initiativ att leda även om mycket inte är säkert. Klarar ledaren inte av det anses denne inte 

vara kompetent nog för att vara just ledare. I Japan exempelvis ska man helst undvika att 

känna osäkerhet genom att t.ex. fråga för då riskerar man att ”tappa ansiktet”. Kina och 

Vietnamn var de länder som hade minst poäng när det kom till osäkerhet.
44

 Det intressanta är 

att alla dessa länder är asiatiska länder som är nära varandra geografiskt, men ändå kan det 

finnas stora skillnader i ledarskapet.   

 

 

4.2 LEDARSKAPET – LIKA ÖVERALLT 

Kontrasten till Hofstedes kulturella teori (och forskning) om ledarskap är statiska teorier som 

beskriver ledarskapet som ett oföränderligt fenomen. Bolman & Deal (1995) beskriver fyra 

olika perspektiv på organisation och ledarskap. De fyra perspektiven är; det strukturella 

                                                             
40 Ibid. 
41 Ibid. 
42 Hofstede, Hofstede & Minkov, 2011 s. 119.  
43 Ibid.  
44 Ibid. 
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perspektivet, HR-perspektivet, det politiska perspektivet och det symboliska perspektivet. 

Varje perspektiv tar fram en fristående aspekt av ledarskapet och är inte beroende av 

varandra. Alla fyra perspektiven är statiska, dels för att de utgår från sin egen namngvina 

idealbild av hur ledarskapet ska vara och dels genom att innebörden i perspektiven bryts ned 

till en rad olika kompetenser. Därmed går det att göra en ”lista” över de 

ledarskapskompetenserna som varje perspektiv menar är viktiga och som är oberoende av 

kultur. Här nedan presenteras perspektiven var för sig. 

 

4.2.1 ARBETSFÖRDELNING, REGLER OCH HIERARKIER 

Det strukturella perspektivet på ledarskap handlar om strukturer i en organisation. Den 

strukturella organisationen präglas av arbetsfördelning, regler och hierarkier.
45

 Bolman & 

Deal menar att det strukturella perspektivet speglar rationalitet. En rätt form av rationalitet 

leder i sin tur till ökad kvalitet och prestationsförmåga i organisationen. Allt detta ställer 

också vissa krav på hur den strukturella ledaren ska vara, eftersom denne är en nyckelfigur i 

organisationen och påverkar i mycket stor utsträckning hur organisationen blir. 

 

För det första kan vi inom det här perspektivet se att ledaren måste ha förmågan att arbeta 

strukturellt för att organisationen inte ska fördela energi och resurser felaktigt. Ledaren måste 

se till att organisationen får ut så mycket som det går av varje medarbetare utan att spilla 

någon tid i onödan.
46

 Detta eftersom en grundläggande anledning till varför organisationen 

finns är för att uppnå formulerade mål.
47

 Den strukturella ledaren ska med andra ord vara en 

skicklig organisatör som tar tillvara på sina anställda och som utformar roller och relationer 

på ett sätt som gör att man uppnår både kollektiva och individuella mål i organisationen.
48

 

 

För det andra kan vi också se att den strukturella ledaren måste vara tydlig och specifik. Den 

strukturella ledaren måste ha kompetensen att på ett tydligt sätt specificera roller och 

positioner samt arbetsfördelning, eftersom organisationen är i behov av det.
49

  Den 

strukturella ledaren som fokuserar på organisationens mål måste kunna klara av att fördela 

arbetsuppgifterna mellan medarbetarna och att var och en ska fylla en funktion i 

organisationen för att arbetet ska effektiviseras och prestationsnivån höjas.  

 

En strukturell ledare som arbetar medvetet för att nå uppsatta mål måste för det tredje ha 

kompetensen att vara rationell. Organisationen fungerar som allra bäst när man låter 

rationaliteten gå före personliga sympatier och yttre tryck.
50

 Den strukturella ledaren måste 

således vara professionell i sitt ledarskap och inte fatta beslut pga. sina personliga och andras 

preferenser.   

 

Strukturerna i en organisation måste utformas efter organisationens olika delar.
51

 Den 

strukturella ledaren måste för det fjärde kunna anpassa strukturen i organisationen efter dess 

                                                             
45 Bolman, L. G. & Deal, T. E. (1995). Nya perspektiv på organisationer och ledarskap. Studentlitteratur: 
Lund. 
46 Ibid. 
47 Ibid 
48 Ibid.  
49 Ibid. 
50 Ibid.  
51 Ibid 
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mål, omgivning och kapacitet. Om ledaren inte strukturerar rätt är risken att organisationen 

inte närmar sig målen. Ett annat sätt att närma sig målen effektivt är att få med sig gruppen 

mot samma riktning. Därför är medarbetarna viktiga i målarbetet. För att medarbetarna ska 

samarbeta sinsemellan i syfte att uppnå organisationens mål måste det finnas lämpliga former 

av kontroll och samordning i organisationen.
52

 Trots att den strukturella ledaren ska arbeta 

strikt efter vissa strukturer så måste han/hon ge utrymme till medarbetarna att arbeta och 

reflektera själva. Ledaren ska delegera ansvar eller en viss kontroll till medarbetarna så att de 

kan koordinera sitt jobb i arbetsenheter. Ibland händer det att organisationen inte är på väg dit 

den ska. När den strukturella ledaren märker att prestationen hos medarbetarna är låg och att 

organisationen inte har de strukturer som krävs måste ledaren ha förmågan att förändra 

organisationen genom en omstrukturering, som då utgör den femte kompetensen.
53

  

 

Den 

strukturella 

ledaren 

Den statiska kompetenslistan 

1. Arbeta strukturellt 

2. Tydlig och specifik 

3. Rationell 

4. Anpassa 

5. Omstrukturering 

 

4.2.2 MÄNNISKAN – ORGANISATIONENS MITTPUNKT  

”Human Resource” eller HR-perspektivet är ett andra perspektiv som Boulman & Deal 

beskriver i sin bok. HR-perspektivet lägger sin tyngdpunkt på människan och hennes behov 

och tar därför fram en mänsklig aspekt av organisationen. Människans attityder, energier, 

förmågor och engagemang är avgörande för om verksamheten i en organisation blir 

framgångsrik eller inte.
54

 På samma sätt är ledningens attityder, energier, förmågor och 

engagemang avgörande för om individen blir framgångsrik eller inte. Individen och 

organisationen är därmed i en beroende relation. Den kompetente HR-ledare har ett antal 

egenskaper och beteenden som enligt perspektivet anses vara önskvärda.  

 

För det första är en grundläggande kompetens hos HR-ledaren att utgå från behovet hos sina 

medarbetare för att organisationen ska kunna åstadkomma bra resultat. Detta eftersom en 

grundanledning till varför organisationen existerar är för att uppfylla människors behov och 

inte tvärtom.
55

 En organisation är beroende av sina anställda. Om de anställda inte blir 

tillfredsställda kan de därför tappa motivationen, bli frustrerade och arga och kanske också 

göra uppror tillslut. HR-perspektivet konstaterar att människor och organisationer har ett 

ömsesidigt behov. Organisationer är i behov av talanger, idéer, energier och kompetenser. 

Människor är i behov av bekräftelse, utvecklingsmöjligheter, pengar och karriär.
56

 HR-

ledarens kompetens måste för det andra vara att bekräfta medarbetare genom att 

kompetensutveckla, belöna och uppmuntra. Ledaren ska med andra ord ha kompetensen att se 

människan och investera i henne. 

Både individ och organisation drabbas negativt när passformen mellan de inte är bra. Passar 

de bra tillsammans är det till båda parters fördel. Organisationen och individen får då det de 
                                                             
52 Ibid  
53 Ibid 
54 Ibid.  
55 Ibid. 
56 Ibid. 
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behöver för att nå framgång.
57

 Därför måste HR-ledaren för det tredje ha kompetensen att 

hålla en bra passform mellan organisationen och anställda genom att använda sig av vissa 

strategier. Den ena strategin är att ledaren erbjuder anställda trygghet i form av bra lön och 

bra arbetsmiljö samt belöning i form av bl.a. utbildning. En annan strategi som ledaren kan 

använda är att erbjuda anställda inflytande och delaktighet, demokrati, jämställdhet osv.
58

 För 

det fjärde ska det tilläggas i kompetenslistan att HR-ledaren varken ska vara för slapp eller för 

kontrollerad i sitt ledarskap, därför att i båda fallen kan frustration uppstå bland anställda.
59

 

Den kompetenta HR-ledaren håller en medelväg och ser till att det interpersonella samspelet i 

organisationen fungerar väl så att alla mår bra och får sina behov tillgodosedda.  

 

HR-

ledaren 

Den statiska kompetenslistan 

1. Utågå från behov 

2. Bekräfta 

3. Hålla en bra passform 

4. Hålla en medelväg 

 

4.2.3 LEDARSKAPET – ETT POLITISKT SPEL  

Det politiska perspektivet tar fram en politisk aspekt av ledarskapet. Enligt det här 

perspektivet handlar inte ledarskapet om strukturer eller passformen mellan organisation och 

anställda. Organisationen är snarare en politisk arena och ledaren är en slags politiker. 

Ledarskapet och politiken är därför tätt sammanvävda menar Boulman & Deal
60

.  

I och med att organisationen enligt det politiska perspektivet innebär koalitioner mellan olika 

intressegrupper och individer
61

, måste ledaren som en konstruktiv politiker för det första ha 

kompetensen att förhandla och sammansluta sig taktiskt med andra för att uppnå 

sina/organisationens mål. Den politiska ledaren utmärker sig genom att för det andra ha 

kompetensen att bygga nätverk och koalitioner genom att identifiera relationer, dvs. definiera 

vilka i omgivningen som behöver ledas. Därefter bedöma vilka motståndarna är och hur 

starka de är samt vilka utmaningarna för ledarskapet är. Efter att ha gjort en kartläggning av 

läget måste den politiska ledaren för det tredje ha kompetensen att utveckla relationer till 

motståndare för att lättare kunna kommunicera och förhandla. Om det inte fungerar att 

utveckla en relation agerar den politiska ledaren genom att tillämpa knappt märkbara eller 

kraftfulla metoder för att nå det man vill.
62

 Allt detta handlar för det fjärde om taktiska 

kompetenser som utmärker den politiska ledaren.  

En organisation som består av olika intressegrupper och individer som har annorlunda viljor 

ställer den politiska ledaren inför vissa utmaningar.
 63

 Hur kan man ena organisationen? En 

viktig kompetens för den politiska ledaren utifrån ett statiskt perspektiv i detta läge är att 

kunna handskas med olikheter och mobilisera människor kring det som uppfattas som viktigt. 

Ledaren ska således ha färdigheten att skapa sammanhållning när skilda krafter i 

                                                             
57 Ibid. 
58 Ibid.   
59 Ibid.  
60 Ibid.  
61 Ibid. 
62 Ibid. 
63 Ibid.  
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organisationen drar åt olika håll.
64

 Bolman & Deal skriver att ledare som politiker utvecklar 

inriktning, skapar stöd och lär sig att handskas med både allierade och motståndare
65

. Ett 

annat sätt att samla gruppen mot samma mål är att göra en dagordning för förändring. Detta 

blir inte svårt för den politiska ledaren som oftast är visionär och kan formulera en vision som 

alla i gruppen tror på. Därefter anser det politiska perspektivet att ledaren också ska kunna 

formulera strategi för hur visionen ska förverkligas.
66

 

De flesta beslut som tas i organisationen handlar om knappa resurser.
67

 Den politiska ledaren 

förväntas då ha kompetensen att prioritera och besluta vem som ska få vad, eftersom alla inte 

kan få allt. Knappa resurser och olika intressen i en organisation gör så att konflikter blir en 

del av verkligheten. Konflikterna kommer att leda till att makt blir en stark och viktig resurs.
68

 

Bolman & Deal menar att den politiska ledaren bör ha kompetensen att kartlägga fältet där 

han/hon kommer att verka. Precis som det tidigare nämnts ska ledaren kartlägga vilka 

intressen det finns i organisationen och vilka som behöver ledas. Efter att ledaren gjort en 

kartläggning av intressen och relationer ska ledaren gå vidare till nästa steg som är att göra en 

bedömning av vilka motståndarna är och hur starka de är.
69

 Förhandlingar och köpslående för 

att nå högre positioner leder alla till det som blir mål och beslut.
70

 Eftersom förhandling och 

köpslående är centralt för alla beslut som fattas ska den politiska ledaren behärska denna 

kompetens och hitta en balans mellan att skapa värde och att kräva värde.
71

 

 

Den 

politiska 

ledaren 

Den statiska kompetenslistan 

1. Förhandla och sammansluta 

2. Bygga närverk & koalitioner 

3. Utveckla relationer 

4. Taktisk förmåga 

5. Handskas med olikheter 

6. Mobilisera människor 

7. Skapa sammanhållning 

8. Göra dagordning för 

förändring 

9. Formulera strategi 

10. Prioritera, kartlägga, köpslå  

11. Bedöma & hålla en balans 

 

4.2.4 DET SOM RÄKNAS ÄR INTE ALLTID DET VI SER 

Det fjärde perspektivet på ledarskap som Bolman & Deal beskriver är det symboliska 

perspektivet. Som namnet antyder handlar det här perspektivet om att ta fram en symbolisk 

aspekt av bl.a. ledarskapet. Det symboliska perspektivet är ett paraplybegrepp för många 

teorier och discipliner som bl.a. organisationsteori och sociologi. Frågor som rör tro, 

                                                             
64 Ibid. 
65 Ibid. 
66 Ibid. 
67 Ibid.  
68 Ibid. 
69 Ibid.  
70 Ibid. 
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övertygelse och mening med livet är grundläggande i våra liv och centrala begrepp för det 

symboliska perspektivet som försöker tolka och belysa dessa frågor.
72

  

Enligt detta statiska perspektiv på ledarskap är det viktiga med en organisation inte vad 

organisation är utan vilken betydelse organisationen har.
73

 Med tanke på att ledaren spelar en 

viktig roll måste han/hon för det första ha kompetensen att skapa betydelse i organisationen. 

När individerna känner att organisationen har en betydelse kommer det att leda till klarhet, 

tydlighet och trygghet bland alla i organisationen. Saker som händer har olika betydelser för 

människor, eftersom alla tolkar skeenden på sitt sätt.
74

 Det förväntas mer av den symboliska 

ledaren än av de andra ledarstyperna att denne för det andra har förståelse för att människor 

tänker olika och har olika referensramar. Det förväntas också att ledaren för det tredje lyssnar 

och förstår vad det är som omgivningen eller framförallt anställda vill. Det ger intrycket av att 

ledaren är villig att genomföra förändringar.  

Osäkerhet och mångtydighet skapar förvirring hos människor. Det skapar i sin tur ett behov 

av symboler för att få ordning, tillit och ett framtidshopp.
75

 Den symboliska ledaren ska förstå 

den kraftfulla betydelsen som symboler har för människor och därför använda sig av 

symboler, som en fjärde kompetens. Detta för att skapa tydlighet, sammanhållning, mening 

och klarhet. I en situation där förvirring uppstått är det viktigt att ledaren har en lyssnartalang 

och en öppen och direkt kommunikationsstil med sina anställda. Vad gör ni för fel? Vad vill 

ni att jag gör för er? osv.
76

 

För många av oss är händelser och förlopp viktigare när det gäller vad de egentligen uttrycker 

än vilka resultat de leder till. En skicklig symbolisk ledare har för det femte också 

kompetensen att använda sig av värderingar, ritualer, ceremonier och humor för att nå fram 

till sina anställda.
77

 Det skapar också en tillit och ett förtroende till ledaren när han/hon når 

fram till andra. Det kan ses som ett uttryck för ödmjukhet och vänlighet. Bolman & Deal 

menar exempelvis att när ledaren använder sig av humor, lek och metaforer kan det lätta 

stämningen i gruppen och hjälpa deltagarna att nå en djupare nivå
78

. Ledaren tar en roligare 

väg till djupet och ser till att budskapet når fram. Därefter ställer ledaren krav på att alla ska 

följa budskapet. Det är minst sagt ett taktiskt sätt att leda. 

 

Den 

Symboliska 

ledaren 

Den statiska kompetenslistan 

1. Skapa betydelse 

2. Ha förståelse 

3. Lyssna 

4. Använda sig av symboler, 

värderingar, humor, 

ceremonier och ritualer 
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4.3 SAMMANFATTNING AV TEORETISK REFERENSRAM 

Nu när den teoretiska referensramen är presenterad sammanfattar jag båda teorierna med hjälp 

av en tabell där jag, precis som i den tidigare forskningen, fokuserar på kontrasterna mellan 

det statiska och det kulturella ledarskapsperspektivet. Kontrasterna bygger på utvalda begrepp 

utifrån teorierna.  

 

Teorier Statiskt ledarskapsperspektiv 

 

Kulturellt 

ledarskapsperspektiv 

 
Bolman & Deals 

ledarskapsteori 

 

& 

 

Kulturdimentions- 

teorin 

 

Inte intresserad av ledarskapet i 

andra kulturer 

Ökar insikten i hur ledarskapet 

 kan se ut i andra kulturer 

 

Intresse för den enskilda 

ledaren 

 

Intresse för omvärlden 

 

Bidrar med få perspektiv Perspektivrik 

 

Belyser konkreta och explicita 

kompetenser 

 

Belyser abstrakta och implicita 

kompetenser 

Enformig 

 

Tar fram nya aspekter och 

utvidgar ledarskapet 

 

 

 

5. METOD  

I det här metodavsnittet presenterar jag min valda vetenskapliga ansats som den här uppsatsen 

är formad av, närmare bestämt den hermeneutiska ansatsen. Mitt val av den hermeneutiska 

metoden kan motiveras med att jag ville tolka de valda teorierna och forskningsartiklarna 

samt datamaterialet för att besvara mitt syfte i den här uppsatsen. Syftet med uppsatsen är att 

visa att det finns två ledarskapsperspektiv, statiskt och kulturellt, och att undersöka i en 

empirisk kontext om och hur ledarskapsperspektiven får stöd. Genom tolkning kan jag utöka 

min förståelse för perspektiven och därför har jag vänt mig till hermeneutiken som är en 

tolkningslära. 

 

Under den här rubriken kommer en del saker att presenteras och motiveras, förutom själva 

metoden. Jag kommer att presentera mitt urval och datainsamlingsmetod. Vem mina 

respondenter är, vilka etiska aspekter jag har följt och hur jag har gått tillväga när det gäller 

själva analysmetoden kommer också att presenteras.  

 

 

5.1 HERMENEUTIK 

Hermeneutiken är en av de vetenskapliga metoderna som används inom samhällsvetenskaplig 
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forskning och som har en filosofisk karaktär. Hermeneutiken innebär läran om förståelse och 

härstammar från det grekiska ordet hermeneuein som bl.a. betyder att tolka.
79

 Tolkning är 

därmed ett centralt begrepp inom den hermeneutiska metoden.  

 

5.1.1 TOLKNING OCH (FÖR)FÖRSTÅELSE 

Det grundläggande sättet att uppnå förståelse på inom hermeneutiken är genom tolkning. 

Ödman (1978) förklarar tolkning som att tyda, dvs. berätta vad man ser samt att man frilägger 

och tilldelar vissa meningar
80

. Tolkningen enligt Richard Palmer (1969) har tre funktioner, 1) 

att uttrycka något högt i ord, 2) att förklara och 3) att översätta
81

. Tolkningen som man gör 

sker alltid mot bakgrund av tidigare förståelser som man kan referera till. Inom 

hermeneutiken kallas tidigare förståelser för förförståelse. Alla människor har sina egna 

förförståelser om det mesta. Men våra förförståelser kan skilja sig markant från varandra och 

därmed kan man tolka ett och samma objekt på många olika sätt. Tolkningen gör att 

hermeneutiken inte blir intresserad av objektiva sanningar, eftersom ingen tolkning kan vara 

den definitiva och sanna tolkningen just för att vi gör den så olika
82

. Det kan vara viktigt i en 

forskning att klargöra sina förförståelser innan man börjar analysarbetet så att det blir 

någorlunda tydligt vad som är forskarens förförståelser och vad som är själva förståelsen, dvs. 

datamaterialet.  

 

När det gäller min förförståelse kring ledarskap och ledarskapskompetenser har jag egentligen 

aldrig medvetet reflekterat kring att det kan finnas olika syn på kompetenser som en ledare 

kan ha. Jag tror att jag någonstans trodde att det går att tala om vissa kategorier av ledare och 

tillskriva de specifika statiska egenskaperna. När jag själv som ledare blev placerad i en viss 

kategori med en viss färg
83

 kunde det leda till frustration hos mig. Jag tolkade mitt ledarskap 

som att jag inte kunde vara på ett annat sätt än det som kategorin eller färgen beskrev mig. 

Naturligtvis går det att prata om olika kompetenser och personligheter utan att stämpla en 

människa för livet. Men jag tror att jag själv hade en statisk syn på ledarskapet.  

 

5.1.2 DEN HERMENEUTISKA SPIRALEN 

Det viktiga i en hermeneutisk undersökning är att man gör en totaliserande tolkning i slutet av 

tolkningsakten där alla bitar hänger ihop på ett logiskt och sammanhängande sätt. Av den 

anledningen måste forskaren pendla mellan eller ha dialog med olika aspekter eller teman i 

datamaterialet i syfte att få fram en sammanhängande helhet. Pendlingen görs i tre steg och 

dessa är: 1) pendling mellan förståelse/förförståelse, 2) pendling mellan del/helhet samt 3) 

pendling mellan förståelse/förklaring. Med hjälp av den hermeneutiska spiralen får man fram 

en sammanhängande bild där helheten passar delarna och tvärtom.  

                                                             
79 Ödman, P-J. (1978). Tolkning förståelse vetande. Norstedts akademiska förlag: Stockholm.  
80 Ibid.  
81 Palmer, R. (1969). Hermeneutics: interpretation theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger,    
    and Gadamer. Evanston: Northwestern U.P.  
82 Ödman, 1978. 
83 Det finns ledarskapsanalyser som exempelvis IPU som med hjälp av fyra olika färger analyserar 
personligheten (ledarskapet inkluderat) hos en individ. Varje färg symboliserar ett antal egenskaper och 
kompetenser hos individen.  
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När det gäller dialogen och pendlingsprocessen i den här uppsatsen började jag först med att 

läsa genom intervjutranskriberingarna, som från början endast var ett stort frågetecken. Efter 

att jag läste de försökte jag få en helhetsbild av varje intervju och respondent. Vad är det som 

respondenten egentligen har sagt till mig, hur verkar hans ledarskap vara, vad är det som han 

fokuserar mycket/mindre på osv. Efter att jag kände mig tillfredsställd med helhetsbilden som 

jag kunde se gick jag över till att skapa olika teman som utkristalliserades i materialet. 

Temana, som kommer att beskrivas längre fram i uppsatsen, har skapats utifrån de likheter 

och skillnader som har funnits i intervjuerna men också utifrån de unika tankarna som har 

kommit fram i intervjuerna. Under själva analysarbetet har jag pendlat mellan min egen 

erfarenhet och det som respondenterna har sagt till mig och likaså har jag pendlat mellan 

intervjuerna som helhet och temana som delar, för att se om det finns några motstridigheter 

eller om allt hänger ihop. Som en sista del i pendlingsprocessen har jag försökt förklara i 

resultatet det som jag har förstått av texterna, dvs. intervjuerna och på det sättet pendlat 

mellan förståelse och förklaring.  

 

5.1.3 DIALOG LEDER TILL HORISONTSAMMANSMÄLTNING 

I och med att all data inom hermeneutiken ses som "text" så blir min huvuduppgift som 

forskare att "lyfta texten ur det främlingskap den befinner sig i, tillbaka till den levande 

nutiden i samtalet, vars genuina utförande alltid består i frågor och svar"
84

. Det innebär att 

jag som forskaren alltid måste ha en dialog/ett samtal med texten som studeras. Texten från 

början är främmande och obegriplig och jag måste fråga den om vad den egentligen försöker 

säga mig. För att dialogen mellan mig och texten ska kunna ske så måste jag vara öppen för 

att få svar. Svaren blir inte alltid som jag har förutsett. Det krävs en öppenhet inför 

datamaterialet som kan göra att min förståelse utvidgas och så småningom ändrar form
85

. Som 

forskare måste jag pendla mellan min förförståelse och det som texten säger och därefter 

tolka. Stämmer tolkningen med det som texten säger? När den gör det så har jag och texten 

uppnått en horisontsammansmältning, dvs. jag förstår texten och texten "förstår" mig. Vi 

smälter samman vår förståelse och kommer fram till en gemensam förståelse kring fenomenet 

i fråga, en ökad intersubjektiv förståelse. Genom dialogen tvingar man sig inte på det som 

man studerar, utan man låter det komma fram av sig självt
86

.  

 

Under pendlingsprocessen som jag beskrev ovan hade jag en dialog med texten genom att 

försöka begripa mig på den. Själva pendlingen mellan de olika delarna blir en slags dialog. 

Öppenheten för mig i den här uppsatsen har handlat om att jag, i analysprocessen, började 

med att göra en preliminär tolkning av mitt datamaterial utan att låta min valda teori påverka 

tolkningen så att jag inte bara ser specifika aspekter. På det sättet intog jag en öppen ställning 

inför mitt datamaterial. En annan aspekt av öppenheten kom att handla om att jag vid några 

tillfällen gav mina respondenter möjligheten att ställa frågor till mig och därför blev intervjun 

ett levande möte där respondenten och jag hade en dialog och hamnade därför på samma nivå. 

I det mötet blev inte respondenten ett passivt objekt, som jag skulle studera utan den blev ett 

subjekt som jag försökte förstå genom att sätta mig in i dennes erfarenheter med min 

erfarenhet och allt som jag är. Ett sådant möte får en "ge och tag" karaktär som alltid får ett 

subjekt – subjekt form enligt Gadamer
87

. På det sättet blir inte hermeneutiken intresserad av 

                                                             
84 Gadamer 1972:350 i Ödman, 1978 s. 19. 
85 Ibid.  
86 Ibid.  
87 Ibid.  
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att förstå något kognitivt eller intellektuellt. Ambitionen blir att förstå hela människans 

livssituation. När jag nådde den förståelsen genom dialogen blev det också en 

horisontsammansmältning.  

 

 

5.2 URVAL  

Urvalet i den här uppsatsen har varit tydligt för mig ända från början. Jag har använt mig av 

ett ändamålsenligt urval av den anledningen att den var smidigast och passar en kvalitativ 

undersökning. Jag har också vetat från början vilka respondenter jag är intresserad av, 

nämligen svenska ledare med internationell erfarenhet av ledarskap. 

 

Eftersom all urval handlar om ett försök att generalisera har jag försökt att välja en grupp 

deltagare som är så olika som möjligt, för att lättare kunna komma fram till ett representativt 

resultat. I mitt fall blir detta inte möjligt, då jag endast haft fem deltagare. De fem  deltagarna 

som jag intervjuade hade många års ledarerfarenheter och därför kan sägas behärska 

ledarskapet bra. Deltagarna representerar olika företag och organisationer i samhället med stor 

räckvidd och betydelse inom fem olika branscher. Alla företagen och organisationerna arbetar 

globalt där man på ett eller annat sätt jobbar med interkulturella frågor. Samtliga deltagarna 

har varit män mellan 40 och 60 år, vilket är mindre bra i det här urvalet eftersom 

generaliseringsambitionen dras ner när variationen i ålder och kön inte är stor eller ens 

befintlig. De företagen och organisationerna som deltagarna representerar beksrivs här nedan. 

 

Exempel 1 

En stor organisation som verkar i ett par länder och som numera tar mer plats, mycket tack 

vare dess engagerade medlemmar. Organisationen hör till de största i Sverige, trots dess unga 

ålder.  

 

Exempel 2 

En stor och världsomfattande organisation som attraherar både unga och gamla. 

Organisationen är många gånger en symbol för överlevnad och skicklighet. Fokus handlar 

mycket om utveckling hos individer.  

 

Exempel 3 

Ett större företag med anställda i över tio länder, ett av de är Sverige. Fokuset är att 

konkurrera med andra stora bolag och attrahera så många kunder som möjligt. Företaget är 

inom en av vår tids mest betydelsefulla bransch, nämligen telekommunikation.   

 

Exempel 4 

Det här företaget är ett stort företag som finns i en rad olika länder och arbetar med att ta fram 

smarta lösningar som både människor och natur vinner på. Företaget är mer känt utomlands 

än i Sverige 

 

Exempel 5 

Ett företag som tillhör kategorin större företag med många anställda i olika länder och nästan 

alla världsdelar. Företaget är inom industribranschen och har gjort sitt namn känt genom att 

underlätta vardagen för många människor runtom i världen. Teknikutveckling är alltid i fokus 

i detta företag.  
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5.3 DATAINSAMLINGSMETOD  

För att kunna samla in data och uppnå uppsatsens syfte valde jag en semistrukturerad intervju 

som min datainsamlingsmetod. Med tanke på mitt val av metod ansåg jag att intervju var den 

metod som lämpar sig bäst för den här studien. Intervjun ger en större möjlighet att ha en 

dialog med respondenten och kan bli ett betydligt givande datainsamlingsmetod än 

exempelvis enkätundersökning, om man är ute efter att förstå, tolka och veta. Intervjun blir då 

en praktisk metod att använda för att öppna upp för djupa samtal och diskussioner och komma 

åt de subjektiva uppfattningarna, vilket var precis det som jag var ute efter.  

 

Intervjun kan också ge respondenterna en möjlighet att kunna tala fritt kring det studerade 

ämnet och det kan även ge mig som forskare en möjlighet att föra en dialog med 

respondenterna. Intervjun blir då ett levande möte, speciellt när man använder sig av den 

hermeneutiska ansatsen som handlar om att respondenten lägger fram sin förståelse som ska 

möta forskarens förståelse. Dessa olika förförståelse eller horisonter ska mötas och smältas 

samman, dvs. en horisontsammansmältning. På det sättet kunde jag uppnå en förståelse för 

det som respondenten berättade och även få en förståelse för mig själv, eftersom genom 

dialogen med respondenten förstod jag vad jag själv tycker och tänker kring vissa frågor. 

Intervjun skiljer sig med andra ord från andra metoder, eftersom den bygger på en 

interaktionsprocess och handlar om att ge och ta i kommunikationen
88

.  

 

Den semistrukturerade intervjun som också kallas för den halvstrukturerade intervjun gjorde 

att jag som forskare blev mer flexibel som inte behövde följa bestämda frågor, utan kunde 

ställa följdfrågor beroende på vad respondenterna hade berättat. Detta för att få så 

vidareutvecklade svar som möjligt. Det ledde till att mötet eller dialogen mellan mig och 

respondenterna blev ömsesidig och det är också målet med en hermeneutisk ansats.  

 

Mina semistrukturerade intervjuer bestod av några specifika teman som: allmänt, ledarens 

erfarenheter och statiskt kontra kulturellt ledarskap samt övriga frågor (se bilaga 1). Under 

nästan alla teman fanns en del strukturerade frågor men också en del öppna frågor. Syftet med 

temana var att intervjun skulle bli organiserad och att jag skulle kunna ställa frågor som är 

riktade mot uppsatsens syfte. De nämnda temana valde jag för att jag ansåg att de vidrörde 

intressanta aspekter som kunde få respondenterna att beröra de frågor som jag ville besvara. 

För att verkligen kunna fånga upp allt som respondenterna uttryckte spelade jag in alla 

intervjuer. De flesta av intervjuerna transkriberades ordagrant en kort tid efter att själva 

intervjun ägde rum. Transkriberingarna skrev jag ut på papper för att lättare kunna analysera 

och strukturera upp datamaterialet.  

 

 

5.4 PRESENTATION AV RESPONDENTERNA 

Genom mitt bekvämlighetsurval kom jag i kontakt med ett antal personer i ledande positioner 

inom olika branscher. Inom en kort period fick jag tag på fem respondenter som kunde ställa 

upp på intervju. Alla respondenterna i den här undersökningen som tidigare nämnt är män. 

Det betyder att det tyvärr saknas ett kvinnligt perspektiv i svaren som jag har fått av 

respondenterna. De männen som deltog i den här studien arbetar som ledare i olika former 

                                                             
88 Andersson, B-E. (1994). Som man frågar får man svar. Norstedts akademiska förlag: Stockholm.  
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och på olika nivåer. I skrivande stund är dem verksamma inom olika branscher som industri, 

politik, ideell organisation och IT-, teknik- och telekommunikation. Jag anser att det är bra för 

uppsatsen att det är en varierande spridning vad gäller branscher.  

 

Min första kontakt med respondenterna var för det mesta genom mail. När jag fick ett klart 

besked av respondenterna om att det fanns ett intresse av att delta i undersökningen skickade 

jag ut ett informationsdokument (se bilaga 2) där jag informerade lite allmänt om uppsatsens 

ämne, syfte, datainsamlingsmetod, intervjufrågor, etiska riktlinjer etc. För mig var det viktigt 

att respondenterna förstod vad det var som de deltog i och att de kände sig trygga i det. 

Eftersom alla respondenterna inte bodde och jobbade i Sverige var det smidigast att göra vissa 

intervjuer via Skype och telefonsamtal. Endast en respondent kunde jag träffa ansikte mot 

ansikte. Alla intervjuerna blev naturligtvis inspelade, något som samtliga deltagarna blev 

informerade om i informationsdokumentet.  

 

Deltagarna har alla haft ett stort ansvar inom sitt yrke. Alla har också haft erfarenhet av 

samarbete med utländska ledare både inom Sverige och utomlands, vilket var ett starkt 

önskemål från min sida. Nästan alla företagen och organisationerna som deltagarna 

representerade är mer eller mindre världsomspännande. Storleken mellan företagen och 

organisationerna och antalet anställda skiljer sig markant från varandra. Det minsta företaget 

har haft knappt fem anställda och det största har flera tusen anställda och ännu fler frivilliga i 

olika länder och på olika kontinenter.  

 

Här nedan beskrivs lite mer specifik information om varje respondent. 

 

Per  
Medelålder med en hög post inom ett stort multinationellt företag. Han har arbetat inom 

företaget sedan ett par decennier och har haft sin nuvarande tjänst i några år. Men Per har 

många års erfarenhet av ledarskap och arbete utomlands. I dagsläget har Per ett stort 

ansvarsområde och är chef över flera hundra personer.  

 

Mikael 

Yngre medelålder med stora uppdrag inom ett företag som jobbar med fastighetsformation 

och management. Mikael har jobbat inom företaget sedan ett par år. Liksom Per har även 

Mikael en del ledarskapserfarenheter från tidigare jobb. Han har även stor erfarenhet av arbete 

utanför Sveriges gränser. I själva verket bor och verkar Mikael utomlands med ytterst lite 

koppling till Sverige. 

 

Jonas 

Någonstans mellan 40 och 60 år och verksam som bl.a. ansvarig koordinator för 

inköpsstrategi på ett företag. I jobbet ingår mycket att leda grupper och team. Jonas har haft 

sin tjänst i ett par år och bär på mångårig ledarskapserfarenhet från olika branscher och på 

olika nivåer. Även han har erfarenhet av internationellt utbyte.  

 

Ibrahim 

Någonstans runt 40 och 50 år och arbetar dels som konsult och dels med att utveckla och 

definiera ledarskap på global nivå inom en ideell organisation där han har varit med i många 

år. Det senaste ledarskapsuppdraget har han haft ett tag och trivs bra med det. Under de 

perioder som Ibrahim tog ett uppehåll från organisationen jobbade han med andra typer av 

ledaruppdrag.  
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Greger 
Medelålder och arbetar som politisk ledare sedan en tid tillbaka. Genom sin nuvarande tjänst 

har Greger åkt till andra länder och mött andra politiska ledare. Innan det arbetet som han har 

nu arbetade Greger inom samma bransch men med andra typer av uppdrag och ansvar.  

 

 

5.5 ETISKA ASPEKTER 

I det informationsdokumentet som jag skickade till respondenterna via mail informerade jag, 

som nämnt, om de etiska aspekterna som finns vad gäller vetenskaplig samhällsforskning. 

Detta eftersom jag som forskare har en skyldighet att informera deltagarna om deras 

rättigheter och om mina skyldigheter i den här undersökningen. Det är naturligtvis också en 

skyldighet som jag har i min roll att faktiskt följa de etiska aspekterna i praktiken. De etiska 

aspekterna består av fyra krav och dessa är
89

: 

 

1) Informationskravet, dvs. att forskaren informerar deltagarna om syftet med uppsatsen/annat 

vetenskapligt arbete och vad det är man vill veta. Detta gjorde jag tydligt i mitt 

informationsdokument (se bilaga 2) som alla fick ta del av.  

 

2) Samtyckeskravet, som handlar om att respondenterna måste få information om att deras 

deltagande är frivilligt och att de kan när som helst välja att inte delta. Detta nämnde jag 

också för respondenterna och att de ska försöka tala om det för mig i god tid om det är så att 

de tänker hoppa av.  

 

3) Konfidentialitetskravet som innebär att respondenternas anonymitet bör garanteras och av 

det skälet har jag inte använt respondenternas riktiga namn i denna uppsats. Alla har fått 

fingerade namn som framgick under föregående rubrik. Förutom namnen är också deras 

arbetsplatser anonyma. På det sättet har jag minskat risken att de ska avslöjas, även om alla 

deltagarna inte hade något emot att inte vara anonyma. 

 

4) Nyttjandekravet som handlar om att all den information som forskaren får av 

respondenterna skall endast användas i det syfte som har angetts till respondenterna. I det här 

fallet har deltagarna fått informationen om att deras svar som de ger mig kommer bara att 

användas i denna undersökning. Jag har inga planer på att använda deltagarnas utsagor i annat 

syfte än det som är att se om och hur ledarskapsperspektiven förekommer i empirin.  

 

 

5.6 ANALYSMETOD 

Den hermeneutiska ansatsen har inte en exakt procedur som forskaren bör följa till punkt och 

pricka, just med tanke på att forskaren måste ha en öppen hållning gentemot datamaterialet 

och inte binda sig fast till en bestämd analysmetod. Men en begynnelsepunkt för en 

hermeneutisk analysprocess är det som Ödman (1978) liknar vid att lägga ett pussel. När man 

ska lägga ett pussel så har man från början en hög med pusselbitar och allting verkar kaotiskt 

och obegripligt. Samtidigt kan man ha en uppfattning om hur pusslet ska se ut. Då börjar man 

                                                             
89 Vetenskapsrådet, 2002. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 
Stockholm: Vetenskapsrådet.       
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plocka ihop några bitar och så frågar man sig om det kan se ut på ett visst sätt. Det viktiga är 

att man är öppen för att materialet möjligtvis inte blir som man hade trott från början. Efter 

några försök märker man till slut att några av pusselbitarna passar ihop och faktiskt föreställer 

någonting. Då börjar man få en förståelse för hur materialet hänger ihop. Medan man försöker 

lägga ihop pusselbitarna så pendlar man mellan delarna och helheten, för att det färdiga 

pusslet ska vara sammanhängande
90

.  

Under analysprocessen upplevde jag mina fem transkriberade intervjuer som just kaotiska och 

att det var mycket text. Jag läste intervjuerna ett par gånger vid olika tillfällen och började så 

småningom se olika mönster. Jag strök under och över vissa texter och förde anteckningar. 

Min strävan var att läsa mitt datamaterial med så stor öppenhet som jag kunde och försökte se 

olika aspekter av materialet utan att låta mig påverkas alltför mycket av mina förförståelser. 

Jag började sakta men säkert att upptäcka en del teman i materialet utifrån de likheter och 

skillnader som visade sig finnas mellan respondenterna men också utifrån vissa unika tankar 

som kom fram. Temana lyfte jag fram till tolkning. Jag använde mig också av den 

hermeneutiska spiralen och pendlade mellan del och helhet för att få en sammanhängande och 

logisk bild. Efter att ha läst några av intervjuerna sammanställde jag de med ett par ord som 

beskrev helheten.  

Analysensprocessen i den här undersökningen har genomförts på tre olika tolkningsnivåer, 

som kommer att beskrivas närmare under nästa avsnitt. Utifrån datamaterialet har tre centrala 

teman genererats. Dessa är Ledarskapet generellt, Det svenska ledarskapet och 

Respondenternas ledarskap. Temana kommer att finnas som en röd tråd genom alla tre 

nivåerna och de kommer att fördjupas efter varje nivå.  

 

 

6. RESULTAT 

Jag har hittills visat att statiskt och kulturellt ledarskapsperspektiv förekommer i tidigare 

forskning om ledarskap och att de perspektiven också är återkommande i olika teorier om 

ledarskap. I det här avsnittet ska jag även analysera om och hur perspektiven förekommer i 

empirin. Resultatet i det här avsnittet kommer att presenteras utifrån ett hermeneutiskt 

upplägg. Det innebär att mitt datamaterial som jag har tolkat delas upp i tre olika nivåer, som 

stegvis fördjupas och blir mer abstrakt och totaliserande.  

Den första nivån i resultatet består av en första tolkning där jag gör en allmän tolkning av 

respondenternas uppfattningar kring statiskt och kulturellt ledarskap utifrån olika teman. 

Dessa teman kommer att vara centrala i hela resultatet och de kommer att belysas och 

fördjupas utifrån olika aspekter. Temana heter Ledarskapet generellt, Det svenska ledarskapet 

och Respondenternas ledarskap. Valet av dessa teman har till största del grundats i två saker. 

För det första har intervjuerna med mina respondenter bestått av olika aspekter av ledarskapet. 

Vi pratade mycket om det svenska ledarskapet i förhållande till ledarskap i andra kulturer och 

vi pratade även en del om respondenternas tankar kring sitt eget ledarskap. För det andra ville 

jag välja teman som går från generell till specifik, liksom det metodologiska upplägget i det 

här resultatavsnittet. Jag ansåg det vara en bra tanke att inleda med en allmän tolkning kring 

                                                             
90 Ibid.  
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statiskt och kulturellt ledarskap för att sedan bli mer specifik och fokusera på det svenska 

ledarskapet och därefter respondentens eget ledarskap. 

Den andra nivån i resultatet består av en tolkning av temana utifrån tidigare forskning. Här 

fördjupar jag respondenternas bild och uppfattning av statiskt och kulturellt ledarskap genom 

valda begrepp från den tidigare forskningen.  

Den tredje nivån i det här resultatavsnittet består av en tolkning av respondenternas bild och 

uppfattning av statiskt och kulturellt ledarskap utifrån den teoretiska referensramen, för att 

fördjupa resultatet ytterligare. Vilken teoretisk förståelse skänker den teoretiska 

referensramen åt temana? 

I varje del av resultatet kommer en del citat av respondenterna att läggas upp. Citaten 

presenteras nästan ordagrant så som respondenterna har uttryckt det. I vissa citat kommer det 

finnas en parentes (…) som markerar att jag hoppar över en del ord och meningar, för att 

endast lyfta upp det som är relevant i sammanhanget. Resultatdelen kommer att avslutas med 

en sammanfattning som lyfter fram de viktigaste punkterna i detta avsnitt.  

 
 

6.1 EN FÖRSTA TOLKNING 

Eftersom syftet i den här uppsatsen är att visa att det finns olika sätt att betrakta ledarskap och 

ledarskapskompetenser på kommer jag även här att titta på om och hur de olika synsätten 

kommer till uttryck i empirin. På den här nivån kommer jag med andra också att se om och 

hur statiskt och kulturellt ledarskap får stöd av respondenterna. 

 

Ledarskapet generellt 

Det som kom fram i samtalen med mina respondenter var att deras upplevelse av vad som är 

det goda ledarskapet är synonymt med kulturellt ledarskapsperspektiv. De flesta menade på 

att man inte kan göra en detaljerad lista över ledarskapskompetenser som ska gälla för alla 

ledare i alla situationer. Däremot är det möjligt att lista upp diverse egenskaper som många 

kan tycka är bra och viktiga för ledare att ha, oavsett situation. Ärlighet kan vara ett sådant 

exempel. ”Jag har inte stött på någon kultur där ärlighet t.ex. inte är bra” (Per). 

Den här upplevelsen hos respondenterna vill jag likna vid en frukt som innehåller en hård 

kärna, t.ex. en persika. Den hårda kärnan har en grundläggande funktion och är 

svårföränderlig. Själva frukten som omger kärnan kommer från kärnan och är mjukare och 

därför något lättare att påverka. I ljuset av respondenternas upplevelser av statiskt och 

kulturellt ledarskap anser jag att det statiska ledarskapet påminner om den hårda kärnan i 

frukten. Den innehåller viktiga egenskaper och personliga värderingar hos ledaren. Själva 

frukten symboliserar det kulturella ledarskapet och kan påverkas lättare av yttre faktorer som 

situation och förväntningar. Kärnan i en frukt brukar oftast vara mindre än själva frukten 

runtomkring den. Den är oftast inte synlig i första taget, men ju mer man äter av frukten desto 

synligare blir kärnan. På samma sätt är det med statiskt och kulturellt ledarskap. Det kulturella 

ledarskapet utifrån respondenternas uppfattningar är ”större” eller mer vanligt förekommande 

än det statiska ledarskapet. Men ju mer jag och respondenterna betade av ledarskapet blev det 

statiska ledarskapet synligare i samtalen.  
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I denna liknelse mellan frukten och de två ledarskapsperspektiven så som respondenterna har 

beskrivit det kan man dra slutsatsen att ledarskapet kan ses som mjukt på utsidan och hårt på 

insidan. Det finns också en slags paradox i det som respondenterna har sagt. Om det goda 

ledarskapet är kulturellt hur kan då det viktigaste i ledarskapet, dvs. ledarens värdegrund, vara 

statiskt? Några citat som bekräftar denna tolkning kommer från nedanstående respondenter: 

Greger: Det klart att det [kulturen] påverkar. En person som är uppvuxen i en auktoritär miljö 

(…) kanske försöker vara auktoritär själv eller fjärma sig från den typen av ledarstil (…) Varje 

person har någon typ av hård kärna (…) den hårda kärnan av värdegrund och idéer är någonting 

som är statiskt och absolut påverkar den typen som man är. [Min anmärkning] 

Ibrahim: Jag tror att det finns få delar [av ledarskapet] som är statiska som ger framgång i alla 

situationer, i alla kulturer. [Min anmärkning] 

Det som citaten av Greger och Ibrahim visar är att det som jag beskrivit innan, att ledarskapet 

betraktas som både statiskt och kulturellt och att det framgångsrika ledarskapet anses vara mer 

kulturellt än statiskt. Bland respondenterna har det också funnits uppfattningen att ledarskapet 

absolut inte kan vara statiskt, pga. att ledarskapet handlar om att arbeta med människor som är 

olika och dessutom arbetar man som ledare i en föränderlig värld vilket ställer kravet att 

kunna vara flexibel.  

Mikael: Jag har inte träffat två människor som är helt lika hittills. Om jag då jobbar med olika 

människor och de har olika behov eller fungerar på olika sätt hur ska jag då ha ett statiskt 

ledarskap? 

Det som citaten visar är att statiskt och kulturellt ledarskap får ett empitiskt stöd även av 

respondenterna och inte enbart av tidigare forskning och teorier om ledarskap. Som svar på 

hur respondenterna ser på det generella ledarskapet utifrån de två ledarskapsperspektiven kan 

man därmed säga att respondenternas övergripande uppfattning är att det goda ledarskapet är 

mer kulturellt än statiskt. Det finns inslag av statiskt ledarskap i form av fasta värderingar hos 

ledaren som är svårare att ändras pga. situation. Det finns också uppfattningen, som den hos 

Mikael, att ledarskapet absolut inte kan vara statiskt. 

 

När det gäller den hårda kärnan i ledarskapet nämnde respondenterna flera egenskaper, än just 

ärlighet, som de ansåg vara viktiga i ledarskapet och som måste finnas i alla situationer. På 

det viset har det statiska ledarskapsperspektivet fått stöd av respondenterna. De beskrev att 

ledaren ska för det första ha förmågan att kommunicera. Oavsett vem det är man leder så 

ligger det i sakens natur att kommunicera. En ledare som leder sig själv måste kunna ha ett 

inre samtal med sig själv om t.ex. var man står och hur man vill vara. Kommunikationen är 

minst lika viktig när det handlar om att leda andra människor. Då kan det handla om att föra 

fram ett budskap till en person som har helt andra preferenser, informera om någonting, ge 

någon feedback etc. Allt detta och mycket mer har kommunikationen som en förutsättning. 

Enligt respondenten Per är man ingen ledare om man inte kommunicerar, då är man bara en 

vanlig medarbetare som alla andra.  

Per: Är du ledare då är det på något sätt att du ska leda en grupp människor, och det går ju inte 

utan att du kommunicerar med dem.  

Kommunikationen är med andra ord grundläggande i ledarskapet och något som utmärker en 

god ledare. Det är minst lika viktigt för ledaren att fundera på hur han/hon kommunicerar. 

Enligt respondenten Mikael är det viktigt att kommunicera på den nivån som personen är på 
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för att det ska bli begripligt vad det är man vill som ledare. ”(…) jag måste kommunicera med 

dig på ditt sätt så att du ska förstå” (Mikael). 

Det finns olika kommunikationsstilar i arbetslivet, enligt respondenten Per. En variant är en 

mycket enkel och rak kommunikation som när chefen beordrar någon att göra något konkret 

och specifikt, t.ex. att ta en spade och gräva en grop. Den typen av kommunikation är mer av 

en order som kan hämma kreativiteten och eget tänkande hos medarbetaren. Ibland kan man 

behöva ta en order, om det är så att uppgiften man ska göra endast kan göras på ett visst sätt. 

Men det händer också att den typen av kommunikation är mindre bra i den bemärkelsen att 

den inte är involverande eller utvecklande, varken för individen eller för verksamheten.  

Per: När jag tänker ledarskap så tänker jag mer det [att skapa kretaivitet och eget tänkande] än 

att du bara har ett gäng med människor som har spadar och ska gräva gropar (…) Alltså att 

skapa medvetenhet och ett steg till, önskan att bidra i det gemensamma. Om man [som ledare] 

har lyckats att förmedla att det här är vårt mål, vi är en grupp människor vi ska åstadkomma det 

här [målet]. ”Kan du ta den här delen?” [säger ledaren till sin medarbetare]. Då kan man som 

ledare ägna sig åt en annan plan. Då vet man att om det ska grävas gropar i det här projektet då 

kommer det bli, eftersom personen har drivkraft och förstår målet. [Min anmärkning]  

Citatet av Per pekar på ytterligare en sak som är viktigt i ledarskapet och som kan kopplas till 

kommunikation. Det är att delegera ansvar. Det blir svårt att delegera ansvar om ledaren inte 

kommunicerar vad målet är. När ledaren ger medarbetaren ansvaret att utföra en uppgift så 

bör det nästan vara i en annan form än just en order, om det finns en önskan från chefen att 

medarbetaren ska bidra med kreativitet och eget tänkande. Samtidigt blir det svårt att delegera 

ansvar om den personen som ansvaret delegeras till inte förstår målet med det som ska göras. 

Medvetenhet kring målet och ansvarsdelegering utesluter inte varandra, tvärtom går de hand i 

hand. Genom att kommunicera bidrar man till en ökad förståelse kring målet. Den 

medvetenheten leder nästan automatiskt till att medarbetaren vill göra något för att nå målet, 

därför att ledaren har genom kommunikationen skapat en vilja i gruppen att bidra. Den viljan 

som uppstår menar respondenten Jonas är oerhört viktigt för att det ska bli något gjort.  

Jonas: … oavsett hur kulturen ser ut i de olika länderna, har du inte viljan från dina medarbetare 

att utföra arbetet eller gå åt det hållet eller det andra så sker ingenting.  

Det bästa som en ledare kan göra, när viljan från medarbetarna finns, verkar enligt 

respondenternas berättelser vara att delegera ansvar. Kommunikationen är en röd tråd i allt 

detta, eftersom det är genom den som medvetenhet kring målet skapas och även att ansvar 

delas ut nedåt i organisationen. På så sätt är kommunikationen en kanal som ledaren genom 

kan nå sina underställda och på det sättet få goda resultat.  

 

Ett annat exempel på en statisk ledaregenskap som hör till den hårda kärnan i ledarskapet är 

självkännedom. För en ledare som leder sig själv eller en grupp människor på en specifik väg 

behöver känna till vissa saker för att bli så bra som möjligt i sin ledarroll. Jag tänker att det 

går att likna vid en fårherde som ska leda sina boskapsdjur på en okänd mark. Han måste 

känna sina djur och veta hur de fungerar men också känna till hur han själv fungerar, så att 

han kan använda den smidigaste metoden att samla alla och få de att gå mot samma håll. 

Detta steg att nå kan bli svårt om intresset för de man jobbar med inte är genuint. Precis som 

det är viktigt att lära känna de man leder är det minst lika viktigt att lära känna sig själv som 

ledare. Mikael har påpekat detta och menat att man måste ha en väldigt god självinsikt som 

ledare.  
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Mikael: Du måste förstå dina egna känslor och hur du reagerar och varför. Förstå hur du 

påverkar andra människor. Om du inte förstår det så tror jag att det är väldigt svårt att vara 

ledare (…) för att man ska vara en bra ledare måste man ha ett genuint intresse i personer.  

Att veta vem man är och vad man står för och faktiskt visa det tydligt kan många gånger vara 

orsaken till att man vinner respekt. Då kan man också vara orsaken till att andra vågar visa sig 

bakom masken. Mycket av detta kan handla om att visa sina svagheter och brister som ledare. 

I detta ligger också en ärlighet mot en själv och omgivning. Mikael menade vidare att 

”ledarskapet måste fortfarande vara autentiskt (…) annars blir det jättejobbigt för dig själv. 

Om du måste vända in och ut på din personlighet varje dag så orkar du inte”. Att låtsas vara 

någon man inte är blir genomskinligt och ytligt. Något som inte leder till ett lyckat ledarskap. 

Även för respondenten Ibrahim är djup självkännedom värdefullt för en ledare att ha.  

Ibrahim: Jag tror att det [ledarskapet] för mig handlar mycket om självkännedom och att veta 

var kommer jag ifrån. Känna till mina värderingar, vad grundar de på? Men också veta vad är 

det jag går igång på? Vad stör mig liksom? Vad är mina svagheter, mina styrkor? 

Den ledaren som Ibrahim beskriver i citatet handlar om en person som är tydlig mot sig själv 

och mot sin omgivning med vem man är, vad man står för och vart man är på väg. 

Tydligheten kan också ses som en viktig komponent i det goda ledarskapet. Tydligheten hos 

ledaren kan leda till att omgivningen lättare kan förhålla sig till ledaren, därför att man vet hur 

han/hon är. Det är lättare att förhålla sig till någon när man vet hur den personen är, även fast 

man inte håller med personen. Men det är svårare att förhålla sig till någon som växlar hela 

tiden fram och tillbaka. ”Även om jag inte uppskattar hur personen är så blir det lättare att 

hantera olikheterna så länge den här ledaren är tydlig”. (Ibrahim)  

Tydligheten kommer inte finnas om ledaren inte har en god kännedom om sig själv. Mellan 

att känna sig själv och vara tydlig med det finns ett steg som också är ett viktigt steg för ledare 

och det är att våga stå upp för den man är. Det spelar ingen roll hur mycket kunskaper jag har 

om mig själv, om inte jag vågar stå för det kommer jag mer vara tydlig med min förvirring, 

vilket i sig inte är särskilt positivt. Eftersom Ibrahim var en av de respondenterna som pratade 

mest om tydlighet i ledarskapet kommer jag här att plocka ut ett exempel som han gav på en 

person som har god självkännedom, vågar stå för det han är och är tydlig med det.  

Ibrahim: Jag har en god vän som bodde i Thailand och han jobbade på Saab. Han råkade ut för 

det här att vara en svensk chef, dvs. demokratisk och så…det blev bara kaos där. Men han valde 

att inte bli thailändsk utan snarare tänka ”ok, nu får jag lära mina medarbetare hur jag vill att det 

ska funka så får de anpassa sig, för jag vill inte bli en thailändsk chef”. Men det klart det tog ju 

ett tag, men det gick. 

Det som lyser genom det här exemplet är att ledaren i citatet vet hur han är och var han står, 

exempelvis att han står för ett demokratiskt ledarskap. Han vet också hur han inte vill vara. 

Han vågar stå för det han är och som chef har han befogenheten att tala om hur det ska vara 

inom företaget. Ledaren i det här fallet är då tydlig med hur det ska vara och med hur han är.  

 

Det tredje exempelet på en statisk ledaregenskap som alla ledare måste ha oavsett var de är 

ansåg några av respondenterna vara anpassningsförmåga. Vad är det som gör att någon lyckas 

i sitt ledarskap, men inte en annan? Svaret på frågan är nog rätt så komplext eftersom det kan 

finnas många fråmgångsfaktorer och minst lika många faktorer som gör att man inte lyckas. 

Men respondenten Greger hade en idé om vad som gör ett ledarskap framgångrikt. Han 

menade att en framgångsrik ledare ska ha en anpassningsbarförmåga, för att på det sättet 
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uppfylla de behoven som kan finnas i organisationen och fungera som stöd för sina 

medarbetare. Anpassningsbarförmåga är därmed ännu ett viktigt komponent i det goda 

ledarskapet.  

Greger: Den goda ledaren är någon som är anpasslig, som kan anpassa sig efter rådande 

omständigheter. Är flexibel och när det behövs vara extra tydlig och när det behövs vara 

inlyssnande (…) som är van att ändra sig i många olika sammanhang.  

Det ter sig rätt så självklart att en god ledare ska ha förmågan att se sina medarbetare och 

deras behov som kan skifta beroende på situation. Ledaren kan liknas vid seriefiguren 

Barbapapa som är mjuk och formar sig själv, inte att någon annan formar honom. Ledaren 

likaså ska vara mjuk i sin människosyn och forma sig själv därefter. Jonas gav ett konkret 

exempel på ledaren som formar sig efter andras behov. Han berättade om ett fall där chefen 

hade 50 kvinnliga medarbetare som alla kände ett behov av att vara med och påverka sitt 

sommarschema, vilket i vanliga fall brukade orsaka chefen huvudvärk.   

Jonas: Han [chefen] sa ”nej nu är det det värsta som finns, för det blir så mycket diskussioner 

och debatter. Det går aldrig att ena dem”. Och sen kom han på att ”aa men jag låter de komma 

med ett förslag”.  Han visade inte vad han själv hade gjort för förslag (…) resultatet blev i stort 

sätt detsamma [som förslagen kvinnorna själva hade]. Men det skapade ett engagemang som 

gick långt över det som var arbetstid och även om resultatet blev samma så har man skapat en 

känsla hos medarbetarna att de har möjlighet att påverka över sin egen tillvaro. [Min 

anmärkning] 

Det hade kanske varit enklare för chefen att han själv satte schemat och helt och hållet 

struntade i kvinnornas diskussioner och debatter. Men någonstans såg han behovet hos 

kvinnorna att själva få bestämma över sin tillvaro och ville uppfylla det, även om det 

egentligen var så att chefen ändå fick sista ordet.  

 

Det svenska ledarskapet 

Respondenternas beskrivning av det svenska ledarskapet visade på statiskt perspektiv av 

ledarskapet. Det statiska ledarskapet fick stöd av respondenterna därför att de till stor del 

gjorde en generell beskrivning av svenska ledare, mycket utifrån sina egna erfarenheter och 

lite utifrån en del fördomar. Beskrivningen som kommer att presenteras här nedan var därmed 

mycket centrerad vid den svenska ledaren som person snarare än omständigheterna som kan 

påverka ledaren.  

Hur ledarskapet ser ut i Sverige och i andra länder är mer eller mindre färgat av historien och 

resurserna i respektive land. Enligt respondenten Jonas har Danmark exempelvis inte haft 

mycket råvaror vilket har lett till att danskarna mycket tidigare började med internationell 

verksamhet, jämfört med Sverige och Norge. Det har resulterat i att företagskulturen i 

Danmark kan upplevas som mer dynamisk och rörligheten på arbetsmarknaden mycket större. 

Man kan också se ett avtryck i anställningstryggheten i landet som är bara två veckor. Medan 

i Sverige och Norge är anställningstryggheten mycket längre. Norge är ett annat land som 

under många år varit ockuperat av Danmark och Sverige, vilket har gjort att Norge inte har en 

dominerande företagskultur, enligt Jonas.  

Jonas: Jag brukar skoja om det, men det ligger en baktanke i det att Norge har aldrig dominerat 

ett annat land (…) Det påverkar norrmän fortfarande idag eller åtminstone den företagskultur 

som man har (…) Det finns en grundläggande [värdering] i Norge att inte fatta beslut över andra 

människor. [Min anmärkning] 
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Sverige, som ett tredje land i det här sammanhanget, har inte haft erfarenheter av direkta krig 

och konflikter under många år. Det sista kriget som svenskarna deltog i fysiskt var exakt för 

två hundra år sedan, 1814, då Sverige införde ett kort krig pga. Norges krav på 

självständighet. Även vår historia i Sverige har satt sin prägel på det svenska ledarskapet och 

företagskulturen. När respondenterna beskrev det svenska ledarskapet i relation till andra 

ledarskapsstilar i världen kunde jag se ett visst beteendemönster kring hur svenska ledare är. 

Det mönstret eller sättet att tala om det svenska ledarskapet påminde om ett statiskt 

ledarskapsperspektiv som handlar om att lista upp egenskaper hos ledare.  

Enligt respondenterna är vi i Sverige generellt sätt fredliga även i arbetslivet. Vi gillar därför 

inte konflikter och bråk. Av den anledningen är vi konflikträdda och gärna undviker ”fysiska” 

konflikter som syns mycket tydligare, så som att bli arg, våldsam och börja hota. Vår rädsla 

för sådana konflikter kan ibland göra att något som hade kunnat redas ut på ett par minuter 

blir istället ett problem som ingen vågar ta vid.  

Per: Om det går så långt att någon kokar över i ett möte och säger hårda ord då är min 

erfarenhet att vi ofta går runt och bär på det så länge att då går det här och blir en dålig relation 

och att man inte tycker om varandra helt enkelt. Då är det jättesvårt att jobba ihop. 

Det vi däremot inte undviker lika ofta, enligt min tolkning av det föregående citatet, är de 

”psykiska” konflikterna som inte syns men som känns. Det kan handla om att undvika att 

samarbeta med varandra, ignorera en person eller att man pratar negativt om en person när 

han/hon inte är där. För att svenska ledare helt och håller ska komma undan konflikterna 

föredrar man konsensus framför konfrontationer.  

Per: (…) om du är svensk och jag utländsk så försöker den svenska ledaren fatta vad du tycker 

och en svensk försöker böja till sin egen uppfattning för att få ihop en gemensam syn på saker, 

konsensus. 

Samtidigt som konensus är viktigt är det också viktigt att alla får vara med och säga sitt, dvs. 

demokrati. Bara för att man vill uppnå konsensus betyder det inte att man inte får delta i 

beslutsprocesser. Tvärtom är delaktighet många gånger en stark förväntning från den som 

leder. I Sverige är det också vanligt att man får betyg eller omdöme baserat på ens nivå av 

delaktighet i en grupp. Ansvardelegering och decentralisering är andra statiska egenskaper 

som också föredras av många svenska ledare, enligt respondenterna. De begreppen är en 

förutsättning för delaktighet. En god svensk arbetsmiljö präglas av att alla får vara med, 

påverka och ta sitt ansvar.  

Om det mot förmodan skulle hända att olika åsikter kommer upp under ett samtal och flera 

parter inte är överens så gillar vi att diskutera, tills vi är överens om någonting. Diskussionen 

uppskattas även i andra sammanhang också, gärna under en fikapaus.  

Ibrahim: Det kan vara någonting som andra [utländska kollegor] kan skämta om ”nu ska vi fika 

och diskutera”. Allting ska diskuteras, diskuteras och diskuteras. 

Ovanstående kännetecken för det svenska ledarskapet har alla respondenter varit överens om 

och mer eller mindre påpekat i intervjun. Däremot fanns det ett par saker som respondenterna 

hade olika bilder av och erfarenheter kring. Per som arbetat mycket med tyskar både i Sverige 

och i Tyskland ansåg att detaljstyrning är vanligare än ansvarsdelegering i Tyskland. Medan 

svenska ledare inte är och inte heller behöver vara så tydliga med hur vissa arbetsuppgifter 

ska utföras, dvs. detaljstyra. Det gör att svenska ledare kan upplevs som otydliga när de 

kommer utomlands. Något som även Greger påpekat. 
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Per: När jag åker till Tyskland, då anstränger jag mig för att vara jobbigt tydlig. Då tycker 

tyskarna ”åh perfekt, då vet jag precis vad som gäller”. 

Greger: Ibland anklagas vi för att vara otydliga när vi kommer utomlands… 

Något annat som både Greger och Per också påpekade är att ge order. Enligt de är det ovanligt 

och inte heller så önskvärd för en svensk ledare att peka med hela handen och ge en direkt 

order. När Greger beskrev det svenska ledarskapet sade han ”Man pekar inte med hela handen 

och säger åt det här hållet ska vi gå”. Han menade att det är vanligare att den svenska ledaren 

har en idé om någonting och utifrån den idén försöker han/hon hantera verkligheten.  

Per: Där blir vi ibland lite förvånade när någon ger en order och kanske en direkt order ”gör du 

det” och egentligen struntar i vad man tycker. Du är anställd och du är här för att göra just det. 

Här i Sverige är vi lite…vi tar fortfarande order, jag kan beordra mina anställda att göra vissa 

saker, men det är en högre tröskel att göra det. 

Det kan vara så att den svenska ledaren eller medarbetaren uppfattar direkta order och att peka 

med hela handen som att ledaren inte bryr sig om vad man tycker och tänker. Det kan kännas 

lite för ”hårt”. I en jämförelse med Norge menade Jonas att svenska ledare brukar vara de som 

behöver tydliga direktiv och därför uppfattar norrmän som otydliga. Det är en intressant 

jämförelse. Det skulle kunna betyda att norrmännen delegerar mer ansvar och därmed är 

mindre tydliga med hur saker och ting ska utföras, jämfört med svenska ledare.  

Jonas: För många svenskar som kommer till Norge tycker man att det är väldigt otydligt i 

Norge. Att man kanske inte får de här jättetydliga direktiven som man kanske gärna vill ha om 

är osäker. 

Vidare i sin jämförelse menade Jonas att det är vanligare och mer normalt att man pekar med 

hela handen i Sverige, något som norrmännen helst inte gör. ”I Sverige vill vi peka med hela 

handen och det gör man väldigt väldigt ogärna i Norge” (Jonas). Det kan också betyda att 

norrmännen är mindre ovana vid att peka med hela handen än vad svenska ledare är.  

 

Respondenternas ledarskap 

Det här tredje temat i likhet med de två föregående hjälper oss att förstå hur statiskt och 

kulturellt ledarskap har visat sig i samtalet med respondenterna. I intervjuerna pratade vi om 

den enskilde respondentens ledarskap i nuläget och i vissa fall även i ett önskat läge. Den 

bilden som var och en av respondenterna haft av sitt eget ledarskap har inte varit långt ifrån 

respondenterna uppfattningar av ledareskapet generellt och det svenska ledarskapet. De 

begrepp som respondenterna under det här temat beskrev sitt ledarskap med går i linje med 

egenskaperna och kompetenserna som har nämnts under de två föregående temana. 

Tillsammans har kompetenserna bildat ett sammanhängande mönster.  

Något som, enligt respondenterna, är viktigt och centralt för det egna ledarskapet är för det 

första att skapa en förståelse och ett engagemang hos medarbetarna kring målet med 

uppgiften som ska göras. Frågor som varför gör vi den här uppgiften, på vilket sätt är den 

viktig för oss och vart ska vi vara på väg osv. leder till en större gemenskap, delaktighet och 

involverande hos medarbetarna. Medarbetarna får med andra ord vara med och bygga vidare 

på den förståelsen som finns i organsiationen kring mål och uppgifter och får även 

möjligheten att bidra med sitt.  
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Per: Det ledarskap som jag förespråkar och som de flesta moderna företag försöker få till är att 

få dina medarbete att förstå målet så att de bidrar med sitt eget tänkande och kreativitet. 

När respondenterna i sitt ledarskap strävar efter att medarbetarna ska förstå målet och vart 

organisationen är på väg innebär det att respondenterna lyfter sin fokus från sig själva till sina 

medarbetare. På det sättet visar de ett intresse för medarbetarna som de leder. Då blir det inte 

alltid det viktigaste att ledaren själv står på scenen och får all uppmärksamhet. Ibland är det 

viktigare att också låta andra växa som ledare och få uppmärksamhet. Det ökar chansen att 

man i organisationen kompletterar varandra, istället för att kontrollera och styra varandra. 

Jonas: Jag är inte den som behöver stå i spotlight själv. Jag är jättenöjd med att alla går åt 

samma håll, då kan jag gå längst bak (…) jag lyfter gärna fram andra som nya frontfigurer och 

försöker alltid att hitta nya ledare och få de att växa. 

Ibrahim: Jag ogillar verkligen att hålla på och kontrollera (…) jag funkar bäst när jag har en lite 

mer i-kullisserna-ledarstil. I den mån jag kan försöker jag rekrytera människor med mycket eget 

driv (…) för jag har lite av det.  

För att kunna ha alla ovanstående egenskaper, som att skapa delaktighet, kreativitet och 

förståelse genom att delge av information och att inte kontrollera utan snarare sträva efter att 

komplettera varandra genom att låta andra utveckla de sidor som ledaren själv inte har osv. 

krävs några ytterligare egenskaper. ”(…) jag försöker också vara tydligare” (Greger). 

Tydlighet verkar vara en mycket viktig egenskap när man ska förmedla en viss typ av 

information med syftet att få andra att förstå och agera efter den informationen. Det kan också 

bli svårt att komplettera varandra i en organisation och se vad medarbetarna behöver om man 

inte är inlyssnande som ledare. Tydligheten är en egenskap som många av respondenterna har 

menat är viktigt för en ledare. I vissa situationer behöver man vara väldigt tydlig och i andra 

situationer mindre tydlig. Per nämnde några exempel på situationer där graden av tydligheten 

hos honom skiftar beroende på situationens karaktär. 

Per: När jag åker till Tyskland, då anstränger jag mig för att vara jobbigt tydlig (…) Om du är 

helt uppegående på din uppgift då behöver inte jag vara lika tydlig med dig.  

I den första situationen i citatet beskrev Per sitt samarbete med tyskar. I den situationen 

behöver han vara tydligare än vad han brukar göra för att enligt hans upplevelse arbetar tyskar 

på ett annat sätt, vilken gör att han som svensk ledare behöver vara extra tydlig. När han 

däremot arbetar med kollegor (tyskar eller andra) som kan hantera sin uppgift väl, som den 

andra situationen handlar om, då behöver han inte vara lika tydlig.  

Utifrån ovanstående uppfattningar som respondenterna har av sitt ledarskap finns det både 

statiska och kulturella ledarskapskompetenser. I de flesta fall när respondenterna beskrivit sitt 

ledarskap har beskrivningarna varit statiska, därför att de har beskrivit generella egenskaper 

som anses vara eftersträvansvärda. Egenskaperna som har beskrivits har för det mesta handlat 

om oföränderliga egenskaper som är viktiga i alla situationer. Det som däremot stack ut i 

beskrivningarna var Pers exempel på situationer där han är olika tydlig beroende på vilka han 

jobbar med. Det tydde på en kulturell variant av ledarskapet där ledarskapsegenskaperna 

ändras beroende på situation. När det gäller hur tydlig man ska vara som ledare nämnde även 

Ibrahim att han är olika tydlig beroende på vad medarbetarna har för behov, vilket också tyder 

på ett kulturellt ledarskap.  

Ibrahim: Om jag vet att du behöver tydligare instruktioner eller mer av en vision så har jag ett 

större ansvar som ledare att möta upp det behovet (…) jag kanske behöver detaljstyra Anna och 

släppa Amir helt [pga. olika behov]. [Min anmärkning] 



Larvina Kücükgöl D-uppsats i ledarskap 

  Mälardalens högskola 

 

 
37 

Nedanstående bild sammanfattar respondenternas gemensamma syn på sitt eget ledarskap. 

Bilden har till stor del fått stöd av det statiska ledarskapet. Men det finns även inslag av 

kulturellt ledarskap.  

 

Figur 6.1: Respondenterna om sitt eget ledarskap  

 

 

6.2 TOLKNING UTIFRÅN FORSKNING 

Under den här rubriken kommer jag gå vidare till den andra tolkningsnivån som handlar om 

att göra en tolkning av temana utifrån begrepp ur den tidigare forskningen. Resultatet som jag 

fick fram på den första nivån kommer jag här att lyfta upp ett steg och analysera utifrån ett 

nytt perspektiv. 

Det som kom fram på den första tolkningsnivån var att respondenterna upplevde det kulturella 

ledarskapet som det goda ledarskapet. Samtidigt pekade de på en del grundläggande 

ledarskapskompetenser som de menade är viktiga och bör finnas i alla situationer, vilket är 

lika med statiskt ledarskap. Detta var en intressant paradox, att de flesta av respondenterna å 

ena sidan nästan avvisade det statiska ledarskapet i intervjuerna å andra sidan menade de att 

det statiska ledarskapet också är viktigt, därför att den handlar om ledarens grundläggande 

värderingar. Respondenternas beskrivning av det svenska ledarskapet kan sägas vara statiskt 

då respondenterna beskrev hur svenska ledare är generellt i alla situationer och inte att man 

som svensk ledare kan vara på ett sätt i en situation och på ett annat sätt i en annan situation.  

Respondenternas beskrivning av sitt eget ledarskap var även det statiskt till stor del, eftersom 

de talade mer om generella egenskaper och sällan om de egenskaperna skiftar pga. situation. 

Dock var det en egenskap som stack ut i beskrivningen och det var att vara tydlig. Några av 

respondenterna förklarade att deras sätt att vara tydlig på som ledare var olika beroende på 

vilka man träffade och var mötet ägde rum samt vad personerna som man jobbade med har för 

behov. Det var en aspekt i beskrivningarna som pekade på kulturellt ledarskap. På den första 

1 Vara tydlig , 
beroende på situation, 
och lyssna in behoven 
underlättar att nå 
medarbetarna och... 

2 ...hjälpa de att 
förstå målet. När de 
har gjort det leder det 
till... 

3 ...delaktighet, kreativitet 
och eget tänkande, som i 
sin tur leder till... 

4 ...mindre kontroll 
och styrning och mer 
komplettering i 
arbetet. 

5 När ledaren 
kommit så långt 
kommer han/hon 
inte ha något behov 
av att stå själv i 
spotlight! 
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tolkningsnivån kan jag utifrån min tolkning se att det finns en röd tråd eller ett samband 

mellan alla tre temana. Hur respondenterna ser på ledarskapet generellt påverkar också deras 

syn på sitt eget ledarskap. Hur de sedan är som ledare påverkar det deras uppfattningar av hur 

svenska ledare är. Att skapa delaktighet är ett exempel på en ledarskapskompetens som haft 

inslag i alla tre temana.  

Hur kan vi då betrakta resultatet på den första nivån utifrån den tidigare forskningen? Till att 

börja med går det att peka på en allmän skillnad som har kommit upp mellan den tidigare 

forskningen och mitt datamaterial. I nästa alla forskningsartiklar i den tidigare forskningen, så 

som jag har kunnat se och tolka, har det statiska ledarskapsperspektivet varit gestaltad på ett 

tydligt sätt. Det kulturella ledarskapsperspektivet däremot har oftare framställts som något i 

bakgrunden som inte behöver sägas och ges så mycket utrymme. I mitt datamaterial var det 

nästan lite tvärtom att det kulturella ledarskapet upplevdes mer som det självklara ledarskapet, 

medan det statiska ledarskapet i vissa fall var mer underförstått. Detta går att tydligt urskilja i 

temat ledarskapet generellt. 

De egenskaper som beskrevs i temat ledarskapet generellt på den första tolkningsnivån tolkar 

jag i ljuset av den tidigare forskningen som vanligt förekommande egenskaper som många 

forskare och ledare delar. När man läser tidigare forskning om ledarskapskompetenser är det 

sällan som man inte stöter på något begrepp som handlar om att ledaren måste ha kännedom 

om någonting. Den vanligaste formen av kännedom är självkännedom. Sheridan (2005) 

beskrev i sin forskning vilka ledarskapsegenskaper som är viktiga för amerikanska ledare att 

ha. En av de viktigaste egenskaperna i hennes studie var consciousness, dvs. en medvetenhet 

om vem man är.
91

 Likaså visade Gordon (2007) att självkännedom är en av de viktigaste 

ledarkompetenserna som kanadensiska ledare behöver ha
92

. När respondenterna i uppsatsen 

pratade om det generella ledarskapet nämnde även dem att självkännedom är en av tre 

viktigaste kompetenser som ledare behöver ha oavsett situation.  

Vidare visade forskningarna att inte bara självkännedom är viktigt utan kommunikation räknas 

också som en grundläggande kompetens hos ledare. Sheridan exempelvis visade att 

connection, dvs. engagerande kommunikation och interaktion med andra är ett måste för 

ledare
93

. Respondenterna likaså nämnde kommunikation och sättet man kommunicerar på 

som en viktig statisk ledarkompetens. En tredje statisk kompetens som respondenterna 

nämnde och som också får stöd av forskning är anpassningsförmåga. Forskarna Othman, 

Ruslan och Sheikh Ahmed (2012) som studerat ledarskapet i malaysiska skolor har i sin 

studie visat att egenskaper som flexibilitet och förmågan att förändras är goda egenskaper för 

malaysiska lärare, som en typ av ledare
94

.  

Utifrån Sheridan, Gordon och respondenterna samt forskarna Othman, Ruslan och Sheikh 

Ahmed blir min tolkning att statiska ledarkompetenser alltid måste finnas med när vi talar om 

ledarskap. Vi kanske inte alltid kan prata om egenskaper och kompetenser hos ledare som 

endast processer, utan en del av de egenskaperna och kompetenserna behöver vara fasta och 

finnas som en röd tråd i alla situationer. Den här tankebanan har respondenterna också varit 

inne på och menat att det statiska ledarskapet är som den hårda kärnan bestående av ledarens 

grundläggande värderingar.  

                                                             
91 Sheridan, 2005.  
92 Gordon, 2007.  
93 Sheridan, 2005.  
94 Othman, Ruslan & Sheikh Ahmad, 2012.  
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Med hjälp av den tidigare forskningen har jag nu kommit fram till förståelse att statiskt 

ledarskapsperspektiv har en stor betydelse. Kanske till och med en större betydelse än hur 

respondenterna beskrev ledarskapet. Den tidigare forskningen kan dessutom hjälpa oss att 

förstå respondenterna ytterligare. Med utgångspunkt i Bird m.fl. (2010) kan man säga att det 

mesta av respondenternas beskrivningar på den första tolkningsnivån handlar om tre olika 

dimensioner av ledarskapskompetenser. Enligt forskarna Bird m.fl. kan de viktigaste 

ledarskapskompetenserna hos globala ledare placeras under tre övergripande dimenstioner
95

. 

Det innebär att egenskaperna är statiska, eftersom de listas upp och beskrivs som 

oföränderliga samt placeras i olika dimensioner. Tillsammans skapar dimensionerna bilden av 

det goda ledarskapet. Dimensionerna visar även olika kompetenser hor respondenterna.  

För det första menade forskarna Bird m.fl. att ledarskapskompetenser kan beskrivas utifrån 

dimensionen perception management. Den handlar om hur vi tänker kring kulturella 

skillnader. I mötet med andra kulturer kan man antingen hamna i en så kallad röd eller grön 

cirkel. Den gröna cirkeln handlar om nyfikenhet och den röda om fördomar. En viktig 

egenskap i den här dimensionen är att inte döma andra eller utgå ifrån att det finns ett korrekt 

sätt att vara ledare på
96

. Med tanke på att mötet med andra kulturer var ett centralt tema i 

intervjuerna kan mycket av det som respondenterna pratat om placeras under den här 

dimensionen. När respondenterna pratade bland annat om det svenska ledarskapet relaterade 

de det till ledarskapet i andra kulturer. Detta gjordes oftast med en ödmjukhet inför att det 

svenska sättet att leda inte behöver vara det enda ”rätta” sättet. Detta visar på förmågan att 

ställa sig utanför sitt eget ledarskap och betrakta det objektivt. Då kan man säga att 

respondenterna befann sig i en grön cirkel. 

Greger: … man kan inte heller säga att det svenska [ledarskapet] är unikt jämfört med alla 

andra länder. Alla andra länder och områden har sina egna tillkortakommanden och fördelar. 

[Min anmärkning] 

För det andra kan ledarskapskompetenser ställas under dimensionen relationship 

management. Fokuset i den här dimensionen handlar om våra relationer till andra. Är vi 

medvetna om vår och andras ledarstilar?
97

 Respondenterna visade på en medvetenhet om sin 

egen personliga ledarstil och även om den svenska ledarstilen i förhållande till andra 

ledarskapsstilar i en del andra kulturer. Detta gjorde de genom sina beskrivningar av det 

svenska ledarskapet och även det egna ledarskapet. Därför kan man se det som att 

respondenterna har ett relationsinriktat ledarskap. För det tredje är ledarskapskompetenser 

enligt forskarna relaterade till self management som handlar om oss själva och därför läggs 

stor vikt på självkännedom.
98

 Denna dimension kan också tydligt kännas igen i analysen på 

den första nivån, där respondenterna beskrev bl.a. sitt eget ledarskap och menade att 

självkännedom är en av de viktigaste statiska ledarkompetenser. Denna aspekt visar därför att 

respondenterna har ett självledarskap.  

Det som Bird m.fl. visar, i likhet med de förra forskarna, är att de viktigaste 

ledarskapskompetenserna som bildar det goda ledarskapet är statiska, i alla fall i teorin. Det 

går inte att beskriva de på ett annat sätt som är lika effektivt. I praktiken däremot kan 

kompetenserna möjligtvis präglas av det kulturella ledarskapsperspektivet i den bemärkelsen 

att ledaren utifrån sina förmågar agerar på olika sätt i olika situationer. Min tolkning av 

resultatet hittills är att respondenternas uppfattningar ligger rätt så nära de forskningar som 

                                                             
95 Bird m.fl. 2010.  
96 Ibid.  
97 Ibid.  
98 Ibid. 
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har nämnts i det här avsnittet. Alla rör sig ungefär kring samma begrepp och kompetenser. 

Samtidigt kan det finnas en motsägelse mellan respondenterna och forskningen. I det här 

fallet skulle jag vilja säga att ledarskapet i teorin, så som respondenterna har upplevt och 

beskrivit det, är kulturellt och i praktiken är ledarskapet mer statiskt. Detta med tanke på att 

respondenterna beskrev kompetenser i generella begrepp utan någon större hänvisning till att 

kompetenserna kan vara olika. Detta står därmed i konrast till min förståelse av Bird m.fl.  

Kanske är det så att ledarskapet i globala sammanhang, som mina respondenter har 

erfarenheter av, måste präglas av både statiskt och kulturellt ledarskap. Så är fallet utifrån 

artikeln av Seiler, där han resonerade att det interkulturella ledarskapet inte bara består av 

ledarskapskompetenser. Utan i själva verket är det interkulturella ledarskapet även bestående 

av andra viktiga dimensioner som situation, grupp/team och kultur. Med andra ord är det 

interkulturella ledarskapet både statiskt och kulturellt.  

 

 

6.3 TOLKNING UTIFRÅN TEORI 

På den här tredje tolkningsnivån kommer tolkningen som hittills har gjorts utifrån de 

föregående nivåerna att skjutas upp ännu ett steg. Jag kommer därför under den här rubriken 

att tolka de centrala temana utifrån den teoretiska referensramen i den här uppsatsen. Hur kan 

vi förstå temana utifrån Hofstedes kulturdimensionsteori och Bolman & Deals 

ledarskapsteori? 

Om vi börjar med Hofstede kan vi med stöd av några begrepp från hans kulturdimensionsteori 

få en teoretisk förståelse för uppsatsens centrala teman. Den stora likheten som finns mellan 

Hofstede och respondenterna är att båda parter utgår från tanken att det goda ledarskapet är 

kulturellt, dvs. olika i olika situationer. Skillnaden som kan pekas på berör parternas 

beskrivning av ledarskapskompetenser. I praktiken beskriver respondenterna oftare 

ledarskapskompetenser som statiska än vad Hofstede har gjort i sitt arbete.  

Enligt respondeterna ska det generella ledarskapet präglas av ett par egenskaper som 

kännetecknar den goda ledaren. Egenskaperna är för det första att kunna kommunicera med 

sina anställda och även fundera på hur man kommunicerar, för det finns olika sätt att 

kommunicera på. Att beordra sina anställda att göra något utan att bry sig om ifall de har 

förstått uppgiften eller inte är inte den typen av kommunikation som respondenterna har 

rekommenderat. Ledaren ska snarare skapa ett arbetsklimat där anställda förstår målen och tar 

inititiv till saker samt använder sitt eget tänkande och kreativitet för att ta fram de bästa 

lösningarna. Den goda ledaren ska likaså lära känna sig själv för att kunna leda andra på bästa 

sätt. Dessutom ska ledaren ha förmågan att anpassa sig till rådande omständigheter. Dessa tre 

statiska kompetenser hos ledaren kan med hjälp av begrepp från Hofstedes teorin förstås som 

liten maktdistan. Detta för att ledare som lägger stor vikt vid kommunikation, självkännedom 

och anpassningsförmåga inte strävar efter att avlägsna sig från sina anställda, utan tvärtom 

försöker han/hon komma närmare sina anställda för att minska distansen. 

Liten maktdistans kan också märkas av i det andra temat som handlar om det svenska 

ledarskapet. Hofstedes forskning framförallt har visat att det svenska ledarskapet präglas av 

liten maktdistans eftersom det kopplas till begrepp som demokrati, inkludering och 

konsultation mellan ledare och anställda. Den svenska ledaren delegerar ansvar till sina 

medarbetare vilket gör att de blir mindre beroende av chefen/ledaren. I själva verket är 

relationen ”ledare – anställd” ömsesidig. Båda behöver varandra. Men när ett arbete utförs 
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kan den anställde känna en större självständighet. De anställda känner ingen rädsla att säga 

ifrån och motsätta sig chefen/ledaren
99

. Denna beskrivning är i linje med respondenternas 

egen uppfattning av det svenska ledarskapet. Av respondenterna var Per den som talade mest 

om det svenska ledarskapet i förhållande till andra typer av ledarskap i världen. Apropå liten 

maktdistans sade han: 

Per: Vi svenska ledare vill väldigt gärna att de flesta, i stort sätt alla, på en avdelning eller en 

division ska vara överens om någonting (…) Vi kör mer demokratiskt här [dvs. i Sverige] mer 

konsensus. [Min anmärkning]  

Liten maktdistans visar sig också i respondenternas beskrivningar av det egna ledarskapet. De 

menade bl.a. att de lyssnar in behoven, strävar efter att skapa delaktighet och hjälpa andra att 

växa. Detta har jag svårt att se hända om maktdistansen mellan ledare och anställda är stor. 

När det gäller liten maktdistans kan det vara intressant att nämna att Hofstede i sitt arbete 

endast har pekat på hur ledarskapet bl.a. ser ut i olika kulturer. Han har inte skrivit om 

huruvida det är bra eller mindre bra att ledarskapet är på ett visst sätt. Det har däremot några 

av respondenterna gjort. De har gått ett steg längre än vad Hofstede har gjort i sitt arbete och 

reflekterat kring det demokrakratiska ledarskapet och konsensus, som är utmärkande 

kännetecken för svenska ledare utomlands. Respondenterna har frågat sig om det 

demokratiska ledarskapet och konsensusmodellen är lämpliga metoder i alla lägen, särskilt i 

konkurrensutsatta organisationer.  

Per: Demokrati som ledningsskick för en stat eller kommun eller något sånt tror jag väldigt 

mycket på. Men däremot i ett företag som har ett mål och som under konkurrens ska vinna 

marknadsandelar, projekt eller något sånt så är det inte säkert att demokrati är det bästa. Det är 

inte säkert att konsensusmodellen där alla ska vara överens med alla är den mest effektiva. Jag 

är inte övertygad om det.  

Ibrahim: (…) det kan gå mycket tid åt om man ska prata om allting och diskutera i grupp ”ska 

vi prata om det?” och så… Det kan vara någonting som andra [utländska ledare] kan skämta om 

”nu ska vi fika och diskutera”. Allting ska diskuteras, diskuteras och diskuteras. [Min 

anmärkning] 

 

Ett annat begrepp från Hofstedes teori som också bidrar till en bättre förståelse för 

respondenternas uppfattningar av det svenska ledarskapet och det egna ledarskapet är 

individualism. Det som utmärker individualism i arbetet är självständighet och mindre 

kontroll och styrning från ledningen. Något som är rätt så utmärkande för bl.a. det svenska 

ledarskapet, enligt IBM-forskningen
100

. Det kan tyckas att det finns ett samband mellan 

individualism och liten maktdistans. Ju mindre maktdistans desto större möjligheter till 

individualism och vice versa. När det gäller respondenternas uppfattningar kring sitt eget 

ledarskap nämnde de bl.a. det positiva med att komplettera varandra i organsiationen, snarare 

än att styra och kontrollera varandra. Detta kan då tolkas som att respondenternas ledarskap 

utmärks av, förutom liten maktdistans, också individualism.  

Ibrahim: Jag tror att svenska ledare har ett större tillit till att medarbetarna (…) har ett eget driv 

och på eget initiativ vill (…) Som svensk chef eller ledare så är man van vid att inte detaljstyra 

och följa upp och kontrollera. Hela den där kontrollgrejen är svenska ledare ovana vid (…) Jag 

funkar bäst när jag har en lite mer, jag ska inte säga tillbakalutad, men i-kulliserna-ledarstil.  

                                                             
99 Hofstede, Hofstede & Minkov, 2011. 
100 Ibid.   
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Individualismen för svenska ledare kan vara en fråga om tillit och förtroende. Om ledaren 

driver på och detaljstyr sina underordnade utan att ge de förutsättningar till att arbeta 

självständigt kan det uppfattas som brist på tillit och förtroende. Individualismen för svenska 

ledare, utifrån min tolkning av citatet ovan, handlar om att ledaren tror och litar på att 

medarbetarna har en förmåga att bidra. Något som Ibrahim också pekat på när han berättade 

om sin utlandstjänst i Schweiz där alla anställda på kontoret fick stämpla in och ut i 

receptionen varje gång de kom in och ut. Dessutom skulle de anställda skriva klockslag för 

hand. Ibrahims reaktion på det var ”ur ett svenskt perspektiv så är det där fullkomligt 

idiotiskt! Vad håller ni på med?!”.  

Individualismen kan också förklara varför svenska ledare, som respondenterna beskrev, 

föredrar delaktighet i arbetet, dvs. att ta initiativ som Ibrahim nämnt men också att få 

förutsättningar till att ta initiativ. Eftersom individualismen innebär fokus på den enskilda 

individen blir det lika viktigt att individen får en möjlighet till att delta som att individen får 

arbeta självständigt. Mikael beskriver den möjligheten som ledaren kan ge individen, för att 

han/hon ska få en chans att arbeta självständigt mot målen: 

Mikael: (…) om jag skulle knuffa dig över rummet så skulle du liksom hålla emot lite grann. 

Du kanske fortfarande skulle låta mig knuffa dig men du skulle ändå jobba emot, trycka emot. 

Men om jag skulle ställa mig på andra sidan och säga ”Larvina, titta här! Vi skulle vilja nå hit, 

vad ska du göra då [för att nå det målet]?” (…) om du då går av dig själv dit [mot målet] så är 

det så mycket energi i det. [Min anmärkning].  

Delaktigheten och självständigheten i arbetet kan vara mycket mera kreativt än när man blir 

tvingad att göra något, som att gå till andra sidan rummet som i citatet ovan. Det intressanta 

som man kan få ut av Mikaels liknelse ovan är information och kunskap. Om jag som 

medarbetare får information och kunskap om vad målet i organisationen är så är det en 

förutsättning till individualism, att jag tar mig själv till målet eller åtminstone har viljan att 

göra det. Individualismen kan också ge en förklaring till varför delegering av ansvar är viktigt 

enligt respondenterna. Att ge sina medarbetare ett ansvar att använda sitt eget tänkande och 

kreativitet för att lösa en uppgift själva anses många gånger vara en framgångsrik metod i 

Sverige, enligt respondenterna.  

Per: (…) jag tycker att det är jätteroligt när man ser att man har lyckats förmedla ett mål [till en 

medarbetare] och lämnar över bollen (…) nästa gång man tittar till det där eller frågar hur det 

går då har det blivit så mycket mer än vad jag bad om (…) här är det tillåtet att dela ut kunskap 

och ansvar längre ut i organisationen (…) det tror jag har varit ett av skälen till att det lilla 

pluttiga Sverige med knappt tio miljoner medarbetare har fler multinationella företag per 

invånare än vad det finns i de flesta andra länder. [Min anmärkning]  

Det som Per beskriver i citat är en god konsekvens av individualism, när man som ledare ger 

sina medarbetare chansen att arbeta självständigt under ansvar. Denna konsekvens är inte 

tydligt framkommen i Hofstedes arbete. Men det har blivit tydligare i mina samtal med 

respondenterna, därför att de har kunnat ge konkreta exempel och beskrivningar av det som 

Hofstede rätt så generellt beskriver.  

Ett tredje begrepp från Hofstedes arbete som belyser respondenternas uppfattningar av 

ledarskapet är femininitet. Det feminina ledarskapet handlar mindre om materiella saker och 

mer om emotionella och sociala aspekter. Respondenterna har exempelvis pratat mycket mer 

om trygghet, fungerande samarbete och att man kompletterar varandra i arbetet m.m. Det 

tyder på ett feminint ledarskap, för att använda Hofstedes begrepp.  
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Den andra teorin som ska hjälpa oss att förstå och belysa temana från andra perspektiv är 

Bolman & Deals ledarskapsteori. På vilket sätt kan denna teori hjälpa oss att förstå uppsatsens 

centrala teman? Likheten mellan respondenterna och Bolman & Deals ledarskapsteori är att i 

båda fallen beskrivs ledarskapskomepenser i generella termer som på något sätt ska gälla alla. 

En skillnad är att respondenterna utgår från tanken att ledarskapet inte kan beskrivas som 

statiskt, medan Bolman & Deal utgår från den tanken. Den här ledarskapsteorin kan bidra 

med att belysa vilket ledarskapsperspektiv som respondenternas uppfattaningar och 

upplevelser kan hamna inom.  

För det första kan man se att en del av de statiska ledaregenskaperna som respondenterna 

nämnde då de beskrev sitt ledarskap var att inte placera sig själv i centrum. Ibland måste man 

stötta andra i sitt ledarskap och hjälpa de att växa. Utifrån Bolman & Deals perspektiv på 

ledarskap skulle man kunna säga att detta påminner om HR-perspektivet som handlar om att 

utgå från behov hos individen i organisationen. När respondenterna fokuserar på andra 

personer som behöver växa i sin roll handlar det om att de ser den individens behov och utgår 

ifrån det. Det handlar också om att respondenterna bekräftar sina medarbetare när de ser deras 

behov och erbjuder de kompetensutveckling. Enligt HR-perspektivet handlar dessa 

kompetenser, om att tillfredsställa de anställda för att hålla uppe motivationen.   

Genom att erbjuda medarbetarna delaktighet, demokrati, inflytandet osv., som respondenterna 

beskrev det svenska ledarskapet med, leder det till att respondenterna håller en bra passform 

mellan individ och organisation. Utgår vi från Bolman & Deals ledarskapsperspektiv ser vi att 

respondenternas upplevelser av statiskt och kulturellt ledarskap påminner nästan enbart om 

HR-perspektivet än om de andra perspektiven i denna teori.  

 

 

6.4 SAMMANFATTNING AV RESULTAT 

Jag ser syftet med den här uppsatsen som två delar. Den första delen har varit att påvisa att 

statiskt och kulturellt ledarskapsperspektiv förekommer och den andra delen har handlat om 

att visa om och hur ledarskapsperspektiven får stöd av respondenterna. Under den här 

rubriken kommer jag att göra en kortfattad sammanfattning av resultatet och visa på vilket sätt 

jag har besvarat uppsatsens syfte.  

 

Syftet 

 

Resultatet 

Påvisa att statiskt och kulturellt 

ledarskapsperspektiv förekommer samt om och 

hur perspektiven får stöd av respondenterna. 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatet i uppsatsen har visat att statiskt och 

kulturellt ledarskapsperspektiv förekommer i 

sättet som respondenterna har pratat om 

perspektiven. Det har inneburit att 

ledarskapsperspektiven har fått ett slags stöd av 

respondenterna.  

 

Genom mina samtal med respondenterna har jag 

kunnat ringa in tre övergripande teman. Alla 

temana har visat att statiskt och kulturellt 

ledarskap blir synligt i respondenternas 

upplevelser och får olika stöd, beroende på tema.  
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För det första blev ledarskapsperspektiven 

synliga i temat ledarskapet generellt. Det visade 

att respondenterna upplevde det goda ledarskapet 

som föränderligt beroende på situation. Här fick 

det kulturella ledarskapet stöd. Å andra sidan 

menade de att det finns viktiga 

ledarskapskompetenser som måste finnas i alla 

situationer. Dessa generella kompetenser ansågs 

vara att kommunicera och att ha en god 

självkännedom samt att ha en 

anpassningsförmåga. Det betyder att det statiska 

ledarskapet också fått stöd. Dessa fasta 

kompetenser och värderingar, som också är en 

del av det goda ledarskapet, ansågs av en 

respondentet vara den hårda kärnan i varje ledare.  

 

För det andra kunde jag se inslag av statiskt 

ledarskap i det andra temat, det svenska 

ledarskapet. Där listade respondenterna upp en 

del generella kompetenser och egenskaper hos 

svenska ledare och mer fokuserade på personliga 

egenskaper än sammanhang. Några sådana 

egenskaper vara att vara demokratisk och 

konflikträdd. I det här temat fick det statiska 

ledarskapet stöd. 

 

För det tredje kom statiskt och kulturellt 

ledarskap upp till ytan i temat respondenternas 

ledarskap. Där listade respondenterna ett par 

egenskaper som de ansåg att de hade. Dessa 

egenskaper var för det mesta allmängiltiga och 

fasta. Utom när några av respondenterna talade 

om att vara tydlig. De menade att deras sätt att 

vara tydlig på skiljer sig beroende på situation, 

person och behov, vilket tyder på kulturellt 

ledarskap. Detta innebär att både statiskt och 

kulturellt ledarskap fick stöd i det här temat. 

 

 

 

7. DISKUSSION 

Nu har vi kommit till den avslutande delen i den här uppsatsen. I det här diskussionsavsnittet 

är tanken att jag som forskare ska för första gången i arbetsprocessen kliva ur min uppsats och 

betrakta den från ett annat perspektiv. Huvudämnet för diskussionen kommer att vara 

uppsatsens resultat. Jag kommer därför att diskutera resultatet i förhållande till olika delar i 

uppsatsen, som syfte, tidigare forskning, teoretisk referensram och metod. Jag kommer att 

avsluta diskussionen med en självkritisk diskussion och några förslag på framtida studier om 

ämnet.  
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7.1 RESULTATET I FÖRHÅLLANDE TILL SYFTE 

Syftet med uppsatsen var att påvisa att ledarskapsperspektiv, statiskt och kulturellt, 

förekommer och att visa om och hur ledarskapsperspektiven får stöd av empirin.  

Jag anser att uppsatsen har besvarat syftet genom att jag har visat, inte bara i själva resultatet, 

utan även i den tidigare forskningen och den teoretiska referensramen att det jag kallar för 

statiskt och kulturellt ledarskap förekommer. I uppsatsens resultat visade jag att det finns tre 

övergripande teman som alla på något sätt täcker ledarskapet, så som jag och mina 

respondenter talade om det. I temana blev det tydligt att det som respondenterna upplevde vad 

gäller ledarskapet kunde tyda på statiskt och kulturellt ledarskap. Den generella upplevelsen 

hos respondenterna var att det goda ledarskapet är kulturellt ledarskap, men när de talade mer 

djupgående om ledarskapet kunde jag se att de även visade stöd för det statiska ledarskapet. 

Stödet för ledarskapsperspektiven har visat sig genom respondenternas beskrivningar av 

ledarskapet. När det gäller det statiska ledarskapet beskrev respondenterna ibland 

ledarskapskompetenser i form av en lista över generella och fast kompetenser som mer 

fokuserade på pesonliga egenskaper än sammanhang. Stödet för det kulturella ledarskapet 

visade sig genom hur respondenterna beskrev några få egenskaper som en process, dvs. något 

som förändras beroende på situationen. Ett exempel på en sådan kompetens var att vara 

tydlig.  

 

 

7.2 RESULTATET I FÖRHÅLLANDE TILL TIDIGARE FORSKNING 

Vad gäller förhållandet mellan resultatet och den tidigare forskningen har jag kunnat se 

likheter och skillnader. Jag har också kunnat se att mitt resultat och den tidigare forskningen 

tillsammans bildar en större förståelse för ledarskapsperspektiven och att mitt resultat har 

kunnat bidra med något till den tidigare forskningen.  

När det gäller likheter har jag genom mitt resultat kommit fram till att statiskt och kulturellt 

ledarskap inte behöver utesluta varandra i en och samma studie. I den här uppsatsen kunde vi 

se inslag av både statiskt och kulturellt ledarskap, samtidigt. Detsamma kunde vi också se i 

Seilers (2010) studie om ledarskap i FN-styrkan. Min tolkning av hans studie var att 

ledarskapet inte enbart kan ses som statiska kompetenser, utan hänsyn måste också visas för 

team/grupp, organisation, kontext och situation. Det var som att han ville säga att ledarskapet 

måste även ses som kulturellt. Att integrera båda ledarskapsperspektiven i den tidigare 

forskningen var dock inte vanligt förekommande. En skilldnad som jag ser mellan min studie 

och den tidigare forskningen är att det kulturella ledarskapet i den tidigare forskningen oftare 

har setts som något implicit och underförstått. Det statiska ledarskapet var mer synligare. När 

det gäller min studie kunde jag se en motsatt tendens. Jag har upplevt att det kulturella 

ledarskapet varit mer explicit och setts av respondenterna som lika med det goda ledarskpet, i 

alla fall i temat ledarskapet generellt.  

Jag anser även att den tidigare forskningen genom Bird m.fl. (2010) har kunnat skänka ett 

intressant och kompletterande perspektiv till uppsatsens teman ledarskapet generellt, det 

svenska ledarskapet och respondenternas ledarskap. Utifrån forskarnas studie kan uppsatsens 

teman förstås som olika dimensioner som täcker stora delar av ledarskapet på olika nivåer. 

Tillsammans bildar de en sammanhängande bild av ledarskapet. Det generella ledarskapet 

handlar om hur ledarskapet upplevs på en övergripande nivå. Det svenska ledarskapet 

behandlar upplevelsen av ledarskapet på gruppnivå och respondenternas ledarskap berör 
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upplevelsen av ledarskapet på individnivå. Dimensionerna inkluderar, enligt forskarna, en del 

ledarskapskompetenser som visar hur det goda ledarskapet ska vara. Något som också har 

varit rätt så fundamentalt i samtalen med mina respondenter.  

Ledarskapskompetenserna i studien av Bird m.fl. är förvisso statiska, eftersom de har 

beskrivits som oföränderliga. Men samtidigt kan de ändå integreras och gå in i uppsatsens 

teman, eftersom det finns en del likheter. Exempelvis var self management en av 

dimensionerna i forskarnas studie och påminde mycket om respondenternas ledarskap, därför 

att båda berörde det egna ledarskapet. Uppsatsens teman utifrån Bird m.fl. kan därmed 

betraktas som ett sammanhängande statiskt och kulturellt ledarskap tillsammans och inte 

enbart som fristående teman.   

Jag anser att den här uppsatsen kan lyckas fylla en tom lucka i den tidigare forskningen 

eftersom den har studerat olika ledarskapsperspektiv, som inte verkar har studerats på samma 

sätt trots att både statiskt och kulturellt ledarskap går att upptäcka i ledarskapsforskningen. 

Jag har inte kommit över vetenskapsliga artiklar som medvetet har studerat olika synsätt på 

ledarskapet och ledarskapskompetenser. Det kan å andra hända att det finns sådana studier, 

men min känsla är att det är ovanligt. På så sätt ser jag mitt arbete som ett bidrag till den 

tidigare forskningen.  

Några bland de vetenskapliga artiklarna som exempelvis Sheridan (2005), Gordon (2007) och 

Othman, Ruslan & Sheikh Ahmad (2012) handlar i princip om att externa personer som 

ledarskapskonsulter (dvs. experter) och forskare definierar vilka ledarskapskompetenser som 

är nödvändiga för en specifik grupp av ledare. Dessa externa personer kan säkert få legitimitet 

i vissa fall att definiera hur ett bra ledarskap ska vara. Men en fråga som de här artiklarna 

ändå genererar är, vem/vilka har egentligen rätt att definiera vad som är viktigt för ledare? 

Ska inte de berörda individerna som verkar som ledare inom arbetslivet ses som experterna 

som själva vet vad som är viktigt för de? Jag kan se det som en nackdel att vissa artiklar, i alla 

fall så som jag har tolkat de, talar över huvudet på ledare i arbetslivet. Naturligtvis ska en 

forskning ske i någon form av dialog med individer i samhället, men i övrigt sitter 

forskaren/forskarna själva i sin kammare och analyserar de data som har insamlats. Kanske är 

detta ett klassiskt dilemma med forskning? Trots att jag tycker att mina valda 

forskningsartiklar är intressanta tycker jag nog ändå att de, i likhet med vetenskapliga teorier, 

är något ensidiga ibland.  

 

 

7.3 RESULTATET I FÖRHÅLLANDE TILL TEORETISK REFERENSRAM 

De terorier som jag valde att ha med i uppsatsen har varit Hofstedes kulturdimensionsteori 

samt Bolman & Deals ledarskapsteori. Valet av dessa teorier berodde på att jag ville ha två 

ledarskapsteorier som står i i kontrast till varandra och som bidrar med olika perspektiv på 

ledarskapet. Jag valde också de teorierna för att jag ville få en bättre förståelse för hur 

ledarskapet kan betraktas, från ett kulturellt och statiskt perspektiv Det som är lite annorlunda 

i den här studien, vad gäller den tidigare forskningen och den teoretiska referensramen, är att 

Hofstede finns med i båda delarna. Detta för att Hofstedes arbete är rätt så unikt och med 

mina begränsade kunskaper kunde jag inte hitta en ”ersättare” som kunde passa bra. Samtidigt 

har jag inte upplevt det som ett problem att Hofstede finns omnämnd under två rubriker, då ur 

hans forskning genererades kulturdimensionsteorin och då kan man studera hans arbete som 

både forskning och teori.  
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Ett bekymmer däremot som jag har upplevt med Hofstedes teori framförallt, är att den är 

väldigt generaliserande. Kulturdimensionerna i teorin visar i generella drag hur ledarskapet är 

i vissa kulturer och det har Hofstede säkert belägg för. Men läsaren behöver också läsa teorin 

med kritiska ögon ibland och ta vissa saker med en nypa salt. Det svenska ledarskapet 

exempelvis präglas av bl.a. liten maktdistans mellan chef och anställd enligt teorin och det har 

också varit i linje med respondenternas upplevelser. Det innebär att ledarskapet är 

demokratiskt, inkluderande och konsulterande
101

. Men är det så det ser ut på alla svenska 

arbetsplatser? Troligtvis gör det inte det. På samma sätt är det också i kulturer som enligt 

Hofstede präglas av en stor maktdistans mellan chef och anställd. Min förhoppning är att den 

här uppsatsen inte bidrar till att läsaren ser ledarskapet i olika kulturer som svart eller vit eller 

att det svenska ledarskapet är bättre än ledarskapet i andra kulturer. Jag tror att ledarskapet 

och kulturskillnader är mycket mer avancerade i verkligheten än vad det kan tyckas göra i en 

teori. I och med att vi lever och verkar i Sverige så känner vi till de svenska förhållandena och 

vi kanske vet att ledarskapet inte alltid är bra på alla arbetsplatser. Men när vi läser om 

ledarskapet i andra kulturer som vi inte har någon större erfarenhet av är risken stor att vi drar 

alla över en kam.  

Mycket av det som resultatet visade kan förstås i ljuset av kulturdimensionsteorin och HR-

perspektivet från Bolman & Deals ledarskapsteori. Det generella ledarskapet upplevdes av 

respondenterna som kulturellt men också som statiskt. Den goda ledaren måste ha fasta 

kompetenser som att kommunicera, ha en god självkännedom och anpassningsförmåga, enligt 

respondenterna. Det svenska ledarskapet enligt respondenterna kännetecknas av 

konflikträdsla, konsensus, delaktighet, diskussion m.m. och det egna ledarskapet hos 

respondenterna handlar om tydlighet, att lyssna in behoven, delaktighet, komplettering osv.  

Alla de tre temana skiljer sig inte särskilt mycket från varandra. Det finns en röd tråd och för 

att förstå den röda tråden och sätta några begrepp på det skulle man i linje med Hofstede 

kunna säga att alla de beskrivningarna handlar om en liten maktdistans mellan chefen och 

anställda. Det handlar om ett feminint ledarskap i en individualistisk anda. Relationen mellan 

chef – anställd är nära på det sättet att de funka som stöd för varandra. De kompletterar 

varandra istället för att chefen ska styra och kontrollera. I den nära relationen skapas större 

möjligheter till delaktighet och eget ansvar. Eftersom chefens ledarskap är feminint i den 

betydelsen att han/hon värderar samarbete samt bra och fungerande relationer blir det mer 

önskvärt att ha en liten maktdistans i organisationen. Den individualistiska andan gör att 

utveckling och framgång i arbetet inte bara handlar om samarbete med andra, utan också om 

att själv ta steget och vara delaktig. Bidra med sitt eget tänkande och kreativitet och vara 

självgående. Den individualistiska andan möjliggör också i sin tur att det feminina ledarskapet 

välkomnas.  

Vad gäller Bolman & Deals ledarskapsteori skulle man kunna förklara allt som 

respondenterna har beskrivit om statiskt och kulturellt ledarskap med att det handlar i stort 

sätt om HR-perspektivet. Det handlar om att människan i organisationen ska stå i centrum och 

av det skälet kommer önskemålen om kommunikation, delaktighet, att lyssna in behoven 

etcetera. Det kanske också är en faktor som möjliggör för ledaren att ha ett kulturellt 

ledarskap, dvs. att vara på ett sätt som passar medarbetarnas behov i en specifik situation. 

Exempelvis att vara tydlig i olika grad beroende på person, situation och behov. Resultatet har 

visat att det finns mer likheter mellan respondenterna och Hofstedes kulturella ledarskapsteori 

än vad det finns mellan respondenterna och Bolman & Deals statiska ledarskapsteori. Ett 

bekymmer som jag ibland tycker mig finna med olika teorier är att de oftast är av karaktären 

                                                             
101 Hofstede, Hofstede & Minkov, 2011. 
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”antingen eller”. Antingen är ett fenomen si eller så är det så, det kan inte vara något 

mittemellan. Antingen är ledarskapet kulturellt (Hofstede) eller så är det statiskt (Bolman & 

Deal). Kanske utgör den här uppsatsen en teori där emellan? Jag har i vilket fall som helst inte 

upplevt den teoretiska referensramen som ett problem pga. detta men jag kan tycka att 

teorierna kan vara något ensidiga ibland. 

 

 

7.4 RESULTATET I FÖRHÅLLANDE TILL METOD 

Metodvalet i den här uppsatsen var Hermeneutik vilket rent allmänt kändes som ett bra val 

eftersom valet av uppsatsämne kan kräva en del tolkning. Ämnet för mig har varit främmande 

och inget som jag varken reflekterat över tidigare eller studerat. Tolkningen kan därför vara 

en bra metod när man studerar ett ämne för första gången. Med tanke på att tolkningsmetoden 

ger forskaren en stor frihet att sätta ihop materialet utifrån sin förståelse kan det underlätta att 

se datamaterialet från olika perspektiv. Samtidigt har tolkningsprocessen för mig inneburit 

ibland en del förvirring, därför att datamaterialet har känts som mycket och det finns inga 

korrekta tolkningar eller en fast mall att gå efter. Hur vet jag att just min tolkning är rimlig 

och hur vet jag att jag inte har övertolkat? Det kanske är svårt att svara på frågorna, men det 

som har underlättat i metoden har varit pendlingen mellan del och helhet. Även om en viss 

helhetstolkning kan ha känts som orimlig har jag alltid kunnat gå tillbaka och se delarna. På 

det sättet har det fungerat bättre.   

 

 

7.5 TOTALISERANDE TOLKNING AV RESULTATET 

Uppsatsen har nu ett resultat och frågan är hur resultatet kan förstås utifrån ett totaliserande 

perspektiv, som är vanligt att man gör när man använder sig av hermeneutiken som metod.  

Resultatet utifrån den första tolkningen kunde visa att statiskt och kulturellt ledarskap får stöd 

av respondenterna och det verkar som att båda perspektiven är nödvänliga. Den andra 

tolkningsnivån visade att vi kan förstå temana som sammanhängande dimensioner som visar 

hur statiskt och kulturellt ledarskap kan förstås. Tolkningen visade också att det kan vara 

nödvändigt att tala om fasta egenskaper i ledarskapet som inte får påverkas av situationen, 

som att t.ex. vara ärlig och ta ansvar. Resultatet visade dessutom på den tredje nivån att det 

mesta av respondenternas upplevelser kunde förtydligas mer med hjälp av Hofstedes 

kulturdimensionsteori än av Bolman & Deals statiska ledarskapsteori. 

Jag anser att resultatet pekar på en speciell riktning. Det har visat helt enkelt att båda 

ledarskapsperspektiven får stöd och därmed behövs båda synsätten. Det ena utesluter inte det 

andra, utan tillsammans kompletterar de varandra. Som en helhetstolkning tror jag att ledaren 

måste gå en balansgång mellan statiskt och kulturellt ledarskap. Det finns egenskaper, som 

forskningen har visat, är viktiga för ledare att ha. De egenskaperna som upplevs som viktiga 

går att lista upp och utgå ifrån i alla situationer. Den hårda kärnan hos varje ledare består av 

viktiga värderingar och personliga egenskaper som kan vara bra att behålla i alla situationer. 

Däremot ska ledaren också kunna ha en fingertoppskänsla och kunna anpassa sig efter de 

personer som han/hon leder. Eftersom varje person och situation är vara unik behövs därmed 

en ledare som förstår det. 
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7.6 SJÄLVKRITIK & FÖRSLAG PÅ FRAMTIDA STUDIER 

Jag avrundar den här uppsatsen med några självkritiska reflektioner kring hur jag hade kunnat 

göra vissa saker i uppsatsen annorlunda och jag kommer även att reda ut ett par frågor som 

jag själv har ställt mig under arbetets gång.  

En av frågorna som jag har ställt till mig själv är varför jag har velat ha respondenter med 

internationell erfarenhet av ledarskap. När jag kom i kontakt med Hofstedes arbete under min 

utbildning blev jag fascinerad av internationell ledarskapsforskning, därför att den inkluderar 

många olika länder och gör att forskningen blir väldigt omfattande. Jag ville gärna skriva om 

ett ämne som gjorde det lättare att använda mig av Hofstede. Under utbildningen läste jag 

också en kurs i interkulturellt ledarskap (som definierades i inledningen) och då blev min 

fascination ännu större. Uppsatsämnet har modifierats ett par gånger i samråd med min 

handledare under tiden som jag skrev uppsatsen. Mycket förändrades med uppsatsen men av 

någon anledning behöll jag kravet att respondenterna ska ha internationell erfarenhet och 

kunde senare även se en fördel med det kopplat till Hofstedes arbetet. Om inte respondenterna 

hade internationell ledarskapserfarenhet hade de kanske inte kunnat bidra med sina 

upplevelser kring exempelvis hur det svenska ledarskapet kan betraktas utifrån ledare i andra 

länder.  

När det gäller respondenterna har jag på flera ställen i uppsatsen skrivit att respondenterna är 

svenska ledare. Här vill jag gärna förtydliga vad jag har menat med svenska ledare. Jag har 

inte kopplat svenskheten med ett visst utseende, namn eller födelseland. Utan har haft en 

mycket bredare syn på begreppet och därför har jag kallat alla för svenska ledare. Gemensamt 

för alla respondenterna är att de har levt eller fortfarande lever i Sverige. Alla har sina (starka) 

kopplingar till Sverige. Min förhoppning är att du som läsare inte har utgått ifrån att svenska 

ledare endast är etniska svenskar.  

Alla mina respondenter i studien har varit män. Tyvärr blev det inga kvinnliga deltagare även 

fast det fanns en önskan från min sida. Jag har ställt mig frågan om resultatet hade kunnat se 

annorlunda ut om det hade funnits kvinnor med i studien. Jag är personligen osäker på det, 

därför att om jag ska utgå från dels den här studien och dels från Hofstedes arbete så präglas 

det svenska ledarskapet av bl.a. femininitet. Det innebär att ledarskapet har vissa karaktärer 

som generellt sätt är vanligare hos kvinnor. Dessa är, som det har nämnts flera gånger, 

delaktighet, fokus på fungerande relationer, trygghet i arbetet osv. Jag tror därför att om det 

hade varit kvinnliga deltagare med i studien så hade det inte blivit några större skillnader i 

resultatet. Däremot hade kvinnorna kunnat ha helt andra erfarenheter som hade kunnat berika 

uppsatsen.  

En annan tanke som också berör respondenterna är mina intervjuer med dem. I och med att 

den här studien är utförd enligt den hermeneutiska metoden så har det förstås inneburit att jag 

som forskare, med alla mina erfarenheter och uppfattningar, tolkat allt som respondenterna 

har sagt till mig under intervjuerna. Jag har läst intervjuerna ett par gånger och satt mig in i de 

med allt som jag är och strävat efter att förstå datamaterialet med hjälp av bl.a. mina 

förståelser och förförståelser. Jag har också plockat ut olika citat av respondeterna och tolkat 

datamaterialet. Det kan därför hända att respondenterna inte håller med om olika delar som 

jag har skrivit i uppsatsen, därför att de är skrivna efter min förståelse. Jag tror att mycket 

också beror på hur jag har ställt mina intervjufrågor till respondeterna och vad jag har frågat 

om. I samtalen med dem har jag inte alltid hållt mig till intervjumallen. Ibland ställde jag 

någon fråga från intervjumallen fast på ett annat sätt och ibland ställde jag specifika frågor 

som gav för specifika svar.  
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Avsikten med den här studien har varit att påvisa att ledarskapsperspektiven förekommer samt 

att visa om och hur perspektiven får stöd av respondenterna. Jag har försökt att hålla mig vid 

det men har känt i vissa delar av uppsatsen att tonen i skrivandet har varit mer negativt 

inställd mot det statiska ledarskapet. Jag hoppas därför att du som läsare inte har fått den 

uppfattningen. Resultatet ska inte heller tolkas som att det svenska ledarskapet är bättre än 

ledarskapet i andra länder. Även om det är vanligt att man tycker att det egna sättet är bättre 

än andras så har jag i den här studien inte velat måla upp det svenska ledarskapet som en 

bättre variant av ledarskap. Jag anser personligen att fördelar finns när det gäller det svenska 

ledarskapet, t.ex. att det generellt sätt är präglat av en mindre maktdistans. Samtidigt finns det 

nackdelar också, som konflikträdsla, som jag anser att det många gånger infekterar många 

relationer på arbetsplatsen. Konflikter är oftast inte trevliga och man gör rätt i att undvika de. 

För att de inte ska uppstå så måste man prata med varandra. Gör vi inte det bättre eller oftare 

så kommer konflikterna ändå.  

Den här studien har lyft upp frågan om två synsätt på ledarskapskompetenser och bara utgått 

ifrån fem manliga ledares erfarenheter och kompetenser. Ett nästa steg skulle kunna vara att 

studera om det finns fler sätt att se ledarskapet och dess kompetenser på och om de kan skilja 

sig mellan manliga och kvinnliga ledare, både i och utanför Sverige.  
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BILAGA 1: INTERVJUMALL 

 

Allmänt 

1. Kan du börja med och berätta lite om ditt jobb? 

- Hur många anställda? 

- Hur stort är företaget? 

- Hur länge har du arbetat som ledare? 

- I vilka länder har du arbetat som ledare? 

 

Ledarens erfarenheter 

2. Vilka utmaningar finns det i ditt jobb som ledare? 

3. Vilka förtjänster ser du med ditt jobb?  

4. Har du arbetat med utländska ledare? Vad skiljer de från svenska ledare?  

5. Vad utmärker deras ledarskap? 

6. Vad kan det finnas för problem i ett sådant samarbete? 

 

Statiskt kontra kulturellt ledarskap 

7. Hur skulle du beskriva den gode ledaren? 

8. Vad tror du är avgörande för om en person blir en bra ledare eller inte? 

9. Tror du att det finns ledarkompetenser som är beroende av kultur? 

10. Kan det vara så att vissa egenskaper och beteenden är viktiga för en ledare oavsett var 

han/hon befinner sig? 

11. Vilken företagskultur tilltalar dig? 

12. Vad utmärker din ledarstil? 

 

Övriga frågor 

13. Hur pass anonym vill du vara i uppsatsen? 

14. Kan jag återkomma till dig om jag har ytterligare frågor? 
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BILAGA 2: INFORMATIONSDOKUMENT 

 

D-uppsats i ledarskap 

Det finns en inflytelserik socialpsykolog och antropolog från Nederländerna som heter Geert 

Hofstede. Han har utvecklat en kulturdimensionsteori för att jämföra kulturella värderingar 

över hela världen. Hans forskningsstudie på 70-talet visade att kulturella värderingar i ett land 

påverkar värdringar på arbetsplatser och i organisationer. Hur ledaren är i en organisation 

beror mycket på de värderingar som finns i den kulturen där ledaren arbetar/lever. Exempelvis 

visar Hofstedes studie att maktdistansen mellan ledare och anställda inom svenska företag är 

mindre jämfört med andra länder. Det innebär i praktiken att den svenska ledaren är 

demokratisk, konsultativ och inkluderande. Personligen tror jag inte att det är så på alla 

svenska arbetsplatser, men det kan vara så rent generellt. 

Det jag är intresserad av att göra i uppsatsen är att jämföra ledarskapsforskningar och teorier 

med Hofstedes teori och forskning. Det är som att ställa en kulturell dimension av ledarskapet 

(som Hofstede skapade) mot en statisk dimension av ledarskapet, som är mer vanligt 

förekommande bland ledarskapsforskning. Den statiska modellen handlar om att kulturen har 

en undanskymd roll och att det finns en lista på egenskaper och kompetenser som en ledare 

måste ha, oavsett kultur. Det blir en analys som jag gör som jag sedan komplettera med 

intervjuer som jag gör med svenska ledare som arbetar internationellt.  

Mitt syfte med uppsatsen är att undersöka vilken ledarskapsmodell (av de ovannämnda) som 

funkar bäst i internationella företag.  

Uppsatsens frågeställningar är därför: 

1. Vilket av de två härskande synsätten på ledarskap får mest stöd bland internationella 

svenska ledare?  

2. Vilket synsätt är mest effektivt inom internationella företag? 

Observera att frågeställningar och syftet med uppsatsen kan komma att ändras något under 

arbetets gång. Självklart blir det inga dramatiska ändringar. Att det blir på det sättet är inte 

alls främmande för vetenskapliga arbeten. Jag hoppas därför att det inte blir en alltför stor 

besvikelse om någon fråga eller så ändras.  

 

Forskningsetiska principer 

I och med att uppsatsen klassas som ett vetenskapligt arbete är jag därför skyldig att informera 

dig om vissa forskningsetiska principer som vetenskapsrådet har tagit fram. 

Informationskravet 

Din medverkan är frivillig. Jag är verkligen tacksam för att du har valt att ställa upp som 

respondent. Du har rätt att avbryta din medverkan när du vill. Jag har informerat dig ovan om 

vad uppsatsen handlar om i stora drag och om villkoren. Skulle du ha någon synpunkt eller 

fråga är du välkommen att höra av dig. 

Konfidentialitetskravet 
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Du och ditt företag kommer att vara anonyma i undersökningen. Du kommer att få ett fingerat 

namn i uppsatsen och jag har tystnadsplikt. Är det så att du inte vill vara anonym så är det 

bara att du säger till. Alla uppgifter som jag får från dig kommer att bevaras så att obehöriga 

inte kommer åt dem. All material som transkriberingar och inspelningar kommer att förstöras 

efter att undersökningen är slut. 

Nyttjandekravet 

Alla uppgifter som jag samlar in tack vare dig kommer att användas i just det syftet som jag 

har angett tidigare. Jag kommer inte att använda eller låna ut uppgifterna för kommersiellt 

bruk eller icke-vetenskapliga syften.  

 

Vi hörs/ses! 

Med vänlig hälsning, 

Larvina Kücükgöl 

 

Västerås den 18 april 2013 
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