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Förord 

Vår fyraåriga Civilekonomutbildning slutför vi med denna magisteruppsats, som har varit 

ett bra avslut för vår studietid. Magisteruppsatsen må vara ett avslut för våra studier, men 

den har även fått oss att tänka i nya banor som förhoppningsvis skall bistå oss i vår 

framtida karriär och liv. Att skriva detta arbete har varit en rolig process, men har ändå 

haft sina svåra uppförsbackar. Därför vill vi tacka de personer som stått vid vår sida och 

gett oss goda råd samt inspiration. Vi vill först och främst tacka vår handledare, Torbjörn 

Ljungkvist, som varit en god vägledare och inspirerat oss. Vi vill tacka de ledare på 

Volvo Personvagnar, som ställt upp på intervjuer och därmed bidragit med en stor del till 

den här uppsatsen. Slutligen vill vi tacka våra familjer för all stöd och kärlek de givit oss, 

men även varandra för ett riktigt gott samarbete. 

 

Borås, Juni 2010 
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Abstract 
Society is developing in a fast pace and it can also be seen in organizations. The 

leadership has changed today compared to what it was like before. Once upon a time we 

had authoritarian leaders in Sweden, who identified with the whole hand; leaders today 

have become more democratic and think of their employee’s best. Although the 

leadership today has become more democratic-oriented, that style does not exist 

everywhere. At Volvo Cars, we found the opposite trend, where the authoritarian features 

started to appear more in recent years. Culture also affects the leadership of an 

organization and their operational procedures and employee behaviors. We have more or 

less preconceived notions of how a contemporary - and how today's leaders should 

behave, and we also have a picture of what it is like in different cultures. Swedes are 

regarded as being withdrawn nations that are reluctant to create conflict, while the 

southern Europeans are using their arms wildly when they describe an event. To explore 

how past and present leadership is, and if they are affected by national culture thus 

became an interesting topic for us.  

 

For our purpose to be achieved, we chose to study four leaders, two older and two 

younger leaders. Through the interviews with all the leaders, we were able to ask 

questions about past days and present leadership, and national culture which could 

possibly affect the leadership. With the help of relevant theories for our study, and four 

interviews, we have gained new knowledge about the topic we chose to study. Collected 

materials were analyzed and empirical data was then compared with theory. We could 

then see whether the theories were consistent with our leaders' statements. 

 

Our survey shows that a leader is influenced by many internal and external factors. Some 

of them are their own personality, past experience, organizational culture, the culture that 

exists outside the organization, and the employees they work with. We also see from our 

study that the leadership has changed over the years; the authoritarian features disappear 

slowly, but will probably never disappear entirely. 
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Sammanfattning 
Samhället utvecklas i en rask takt och det kan ses även i organisationerna. Ledarskapet 

har förändrats idag jämfört med hur det var förr i tiden. En gång i tiden hade vi i Sverige 

auktoritära ledare som pekade med hela handen och idag har ledarna blivit allt mer 

demokratiska och tänker på sina anställda. Trots att ledarskapet idag har blivit mer 

demokratiskt inriktat råder inte den stilen överallt. Inom Volvo Personvagnar fann vi en 

motsatt utveckling, där de auktoritära dragen börjat synas mer de senaste åren. Kulturen 

påverkar också ledarna i en organisation och deras arbetssätt samt anställdas beteenden. 

Vi har mer eller mindre förutfattade meningar om hur en dåtidens - samt hur en nutidens 

ledare skall bete sig, och vi har likaså en bild av hur det är i olika kulturer. Svenskar ses 

som tillbakadraget folkslag som inte gärna skapar konflikter, medan sydeuropéer 

använder armarna vilt när de skall beskriva en händelse. Att undersöka hur dåtidens - och 

nutidens ledarskap är samt om de påverkas av nationalkulturen blev därför ett intressant 

ämne för oss. 

 

För att vårt syfte skall uppnås, valde vi att studera fyra ledare, två som arbetat under 

längre tid som ledare och två som arbetat under en kortare period. Genom intervjuer med 

samtliga ledare, kunde vi ställa frågor om dåtidens – och nutidens ledarskap, samt om 

nationalkulturen som möjligen kan påverka ledarskapet. Med hjälp av relevanta teorier 

för vår studie, samt fyra intervjuer, har vi fått ny kunskap om det ämne vi valde att 

studera. Insamlade materialet analyserades och empirin jämfördes sedan med teorin. Vi 

kunde därefter se huruvida teorierna stämde överens med våra ledares utsagor. 

 

Vår undersökning visar att en ledare påverkas av många interna och externa faktorer. 

Några av dem är ledarens personlighet, tidigare erfarenheter, organisationskulturen, den 

kultur som råder utanför organisationen och vilka anställda de arbetar med. Vi ser även i 

vår undersökning att ledarskapet har ändrats under alla dessa år, de auktoritära dragen 

försvinner sakta men säkert, men är och kommer förmodligen aldrig att försvinna helt 

och hållet. 
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1. Inledning  
I inledningskapitlet skall vi presentera vår problembakgrund, för att sedan ta upp 

problemformulering, syfte, avgränsning, målgruppen samt disposition till vår 

magisteruppsats. 

1.1 Problembakgrund 

Ledarskap är ett brett ämne och har blivit ett intressant fenomen att studera. Senaste tjugo 

åren har synen på ledarskap förändrats drastiskt och människan blev plötsligt en viktig 

del av kugghjulet (Hernez-Broome & Hughes, 2004). Vi har tidigare, i vår 

kandidatuppsats, studerat kring manligt och kvinnligt ledarskap, eftersom allt fler kvinnor 

tagit sig in på arbetsmarknaden och ledarskapspositionerna. Men allt eftersom studien 

fortskred och intervjuerna genomfördes märkte vi av mer och mer att inte enbart genuset 

påverkar ens ledarskap. Skillnaderna ligger även i hur ledarna arbetade förr och hur de 

arbetar idag. Valet att undersöka dåtidens och nutidens ledarskap blev snabbt en 

självklarhet för oss och med glädje satte vi igång med vår magisteruppsats. 

 

Ju fler teorier vi studerade, desto mer började vi inse att ledarskapet inte enbart delas in 

kategorier som dåtidens och nutidens ledarskap, det finns även skillnader på nationell och 

internationell nivå. Idag blir samarbete över länders gränser allt vanligare och ledarna 

arbetar annorlunda och har varierande syn på ledarskap. Till exempel arbetar ledarna i 

USA inte på samma sätt som de svenska ledarna gör och det kan mycket möjligt påverka 

dagens organisationer och företag. Valet av företag var därför enkelt, vi ville ha ett 

företag som har funnits länge och som har ett samarbete eller dylik med utlandet. Vi 

valde att arbeta med Volvo Personvagnar, ett företag som har funnits i många år, som 

finnes i andra delar av världen än Sverige och som har varit Ford ägt. 

 

Som management studenter finner vi ledarskapet och dess utveckling som ett intressant 

fenomen. En vacker dag skall vi själva försöka anamma de kunskaper och teorier vi lärt 

oss för att sedan använda det i praktiken. Inte nog med det, i samband med all praktik vi 

får kommer vi utveckla nya kunskaper som vi kan använda oss av. Att se på skillnaderna 

mellan olika länders nationalkultur och managementstilar är av intresse då det sker en 

globalisering i de flesta företag. Det innebär att vi själva inte vet vart vi en vacker dag 

hamnar, Tyskland, Australien eller Spanien? Dessutom vet vi inte om det företaget vi 

skall arbeta hos är svenskt, amerikansk- eller franskägt, det vill säga, vilken 

nationalkultur som kommer att prägla just den organisation vi befinner oss i. Att vara 

medveten om skillnaderna och likheterna är oerhört essentiellt. Vi lär oss nya saker 

oavsett vem eller vad vi möter och att ha kunskap och praktik från olika håll kan göra att 

det bästa frambringas och en helt ny ledarskapstil kan skapas. 

1.1.1 Globalisering och förvärv 

Samhällets och nationens utveckling påverkar oss medmänniskor, men även 

organisationer och deras utveckling (Hofstede, 1991). Olika system, såsom 

ekonomisystem, påverkas således av de värderingar och åsikter som existerar i det 

samhälle organisationen befinner sig i. Organisationer som är multinationella brukar 

tillämpa sina styrsystem på dotterbolagen, även om de inte befinner sig i samma land. Det 
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innebär att ett företags hemmamarknad ligger till grund för dotterbolagets utformning av 

värderingar samt styrsystem och med hjälp av finansiell och ekonomisk styrning kan 

detta uppnås, då det är ett gemensamt språk världen över (Macintosh, 1994). 

 

Så tidigt som senare delen av 1800-talet började de första monopolistiska samt 

oligopolistiska industrigrupperingarna uppkomma i västvärlden. Åren 1916 till 1929 kom 

ännu en våg där fusioner och företagsuppköp skedde, det till följd av USA:s 

antitrustlagar, vilka motverkade en horisontell integration. 1992 kom den senaste vågen 

och den pågår ännu idag, av den anledningen att informationsekonomin har fått en ökad 

betydelse, globaliseringens ökning samt avregleringar inom statliga monopol såsom bank 

och försäkring samt energi (Vaara, 2002). Idag har fusioner samt internationella uppköp 

övergått till att vara ett viktigt redskap för att lyckas integrera världens ekonomier 

(Cartwright & Cooper, 1996). Många fördelar efterstävas med företagsförvärv, bland 

annat innebär ett välstrukturerat förvärv kostnadsminskningar (Sudersanam, 1995).  

Tillsammans kan företagen dessutom använda sig av varandras resurser, till exempel 

resurser som är tillgängliga för bättre service och produktsortiment (Beuch, 2004). Ett 

företagsförvärv utförs många gånger för att företagets position skall stärkas på 

marknaden. Företaget blir känsligare för störningar när de har större marknadsandelar, 

men konkurrenternas kunder blir nu deras egna, vilket kan generera större vinst åt 

aktieägarna (Trautwein, 1990). Ett uppköp över gränserna kan leda till en förbättring av 

företagets strategiska inriktning, som exempel kan vi ta just Ford som köpte upp Volvo 

Personvagnar 1999 (Hoppkins, 1999).  Sannolikheten att misslyckas är dock stora på 

långsikt, mellan 50-80 %. Anledningen är att de uppköp som sker har en tendens att leda 

till strejker, högre frånvaro, lägre produktivitet, kulturkrockar och dylikt. För lite tid läggs 

på det så kallade humankapitalet, istället läggs nästintill all tid på tekniska och 

ekonomiska frågor (Cartwright  & Cooper, 1996). 

 

Trots att lite fokus läggs på humankapitalet, är det ytterst intressant att se hur individen 

anpassar sig när ett företag förvärvas. De har nu ny styrningsfilosofi, ny företagskultur 

samt nya styrsystem (Jones, 1985).  Människan brukar anpassa sig så småningom till en 

förändrad situation, frågan är bara hur bra det går och om de anställda kan uppleva 

stressmoment av sådana förändringar? När ett företag förvärvas, uppstår inte enbart 

nationella differenser, utan även problem kring kulturkrockar samt 

integrationssvårigheter kan uppkomma (Kleppesö, 1993). Hur styrsystem samt 

företagskultur integreras bör inte hamna i bakgrunden, eftersom det lätt kan ske ett utbyte 

på ett dominant vis, så att verksamheten lättare kan kontrolleras (Jones, 1985).  

1.1.2 Dåtidens och nutidens ledarskap 

Något som kännetecknar dåtidens ledarskap är de auktoritära dragen. Nutidens ledarskap 

bygger istället på ett individ-, uppgiftsinriktat samt demokratiskt ledarskap. Auktoritära 

ledarstilens väsentliga drag är ledarens makt och beslutsfattande. Det är oftast ledaren 

som säger vad som skall ske, därefter skall de anställda genomföra de direktiv de 

tillhandahållit. Kommunikationen sker följaktligen ”uppifrån och ner” (Bruzelius & 

Skärvad, 1995). Även om en auktoritär ledarstil för många låter odemokratisk, har även 

den sina fördelar. Ledaren kan i svårt pressade situationer skina, eftersom oftast snabba 

beslut skall fattas och tiden för diskussion inte existerar. Däremot är nackdelarna att de 
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anställda inte blir fullt lika motiverade, då begränsningar finns och ansvar inte delegeras 

ut. Samtidigt är det ett tidseffektivt sätt att leda på. En omogen grupp, som ännu inte är 

redo för eget ansvar, kan mycket väl vara i behov av en auktoritär ledare men gruppen 

kommer så småningom utvecklas och de kan därmed förlora förtroendet för ledarens 

diktatoriska stil (Ledarstil, 2010). 

 

En individinriktad ledare arbetar istället hårt för att skapa en vänskapsrelation, där 

respekt, värme och förtroende för varandra är väsentliga aspekter att tänka på. En ledare 

som är uppgiftsinriktad har däremot sin fokus på det samspel som bör ske mellan 

medarbetarna och arbetar gärna med att utforma samspelet (Bruzelius & Skärvad, 1995). 

Ledare som är demokratiskt inriktade ser gärna till att fatta samtliga beslut med sina 

medarbetare (Ibid.). Fördelen med en demokratisk ledarskapstil är att det oftast skapar 

positiva reaktioner hos de anställda, eftersom de nu får större ansvar, vilket i sin tur leder 

till högre motivation. En demokratisk ledare brukar vägleda de anställda, vara en 

handledare åt dem. Men det finns nackdelar även med den här ledarskapsstilen. Många 

personer är med och fattar beslut och det kan bli för rörigt, även vid tidsbrist är den här 

ledarskapsstilen mer ineffektiv, eftersom den är tidskrävande (Ledarstil, 2009). 

 

Hur ser vi på Volvo Personvagnars utveckling? Som många andra har de påverkats av 

den utveckling som skett runtomkring dem. Under utvecklingens gång har även Volvo 

PV:s ledare fått genomgå ledarskapsutbildningar och allt större fokus har lagts på 

humankapitalet. Resultatet var inte det enda viktiga målet, för utan motiverad eller frisk 

och välfungerande personal kunde resultaten aldrig uppnås. Även om utvecklingen gick i 

en allt mer positiv riktning, påverkades personalen av Fords uppköp av Volvo PV, 1999. 

Plötsligt skulle Fords regler gälla, såsom system samt vilka förmåner de anställda skulle 

få. Ledarna fick själva en bild av hur de amerikanska ägarna arbetar på ett mer auktoritärt 

och bestämt vis, lite av dåtidens ledarskap. Amerikaner som åkt till Sverige för att arbeta 

i Volvo PV, fick också en intressant bild, då det råder en mer avslappnad atmosfär, där 

exempelvis korta pauser under dagen är helt okej att ta. Visst tror vi att Geely, det 

kinesiska företag som förvärvar Volvo PV under 2010, kommer påverka organisationen 

och dess anställda. Hur vi än vrider och vänder på det och vad de nya ägarna än säger, så 

kommer det med stor sannolikhet alltid ske en influens på det en gång svenska företaget. 

Säkerligen kommer detta att ses i korridorerna, hos ledarna, de nyanställda och de nya 

samarbetspartnerna. För om svenskt ledarskap skiljer sig från till exempel tyskt, som är 

ett grannland, hur kan det då inte skilja sig från kinesiskt ledarskap, som ligger på en 

annan kontinent? Visserligen kan förvärvet innebära att även de kinesiska ägarna 

kommer ta till sig lite av den svenska kulturen, men det är snarare så att ägarna får sista 

ordet och att det mesta sker på deras villkor. Det behöver inte vara en nackdel, för precis 

som med allt annat har även detta sina för- och nackdelar. Nu återstår det bara att se vad 

framtiden har för planer åt Volvo PV. 

1.1.3 Chef och Ledare 

Vi kommer under uppsatsens gång både nämna ledare och chef. Chef är en formell titel, 

personen i fråga har alltså blivit utnämnd till chef och han eller hon skall uppnå önskade 

resultat genom sina anställda (Wolvén, 2000). En ledare är till som vägledning, han eller 

hon skall leda sin medarbetare. Ledarskapet skall påverka en organisationsmedarbetare 
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att uppnå gemensamt uppsatta målsättningar som ställs av den organisation de befinner 

sig på (Lennéer- Axelson & Thylefors, 2006). Begreppet ledarskap kan delas in i både 

informellt och formellt ledarskap. Informella ledarskapet innebär att ledaren inte har 

samma ansvarsområde som den formelle ledaren, utan är snarare till som en vägledning, 

eller en gruppledare för sina kollegor. Oftast är det kollegorna själva som utser den 

informelle ledaren och han eller hon har inte något skriftligt bevis på ledarskapstiteln 

(Studentlitteratur, 2010). En formell ledare är i stället utsedd rent formellt och han eller 

hon har sina anställda som gemensamt skall de lösa uppgifter som krävs för att uppnå 

organisationsmålen (Lennéer- Axelson & Thylefors, 2006). Vår fokus kommer ligga på 

ledarskap, men begreppet chefskap kommer att beröras någon gång i uppsatsen. 

 

1.2 Problemformulering 

 

Forskningsfrågor: 

 

-   Vad utmärker dåtidens och nutidens ledarskap inom Volvo Personvagnar? 

  

-  Arbetar då- och nutidens ledare olika och i så fall på vilket sätt?  

  

-   Huruvida påverkas ledarskapet av utländskt ägande? 

 

1.2.1 Syfte 

Syftet med vår undersökning är att studera de utmärkande dragen av dåtidens och 

nutidens ledarskap inom Volvo Personvagnar. Vi vill undersöka om de arbetar olika och i 

så fall hur de arbetar olika. Dessutom vill vi undersöka huruvida ledarskapet påverkas av 

utländskt ägande.   

1.2.2 Hypotes 

Dåtidens ledarskap karaktäriseras av auktoritära drag, medan nutidens ledarskap är mer 

demokratiskt. 

 

Vi har sedan tidigare haft en bild utav ledarskapets utveckling, där den auktoritära stilen 

präglade dåtidens ledarskap. Idag anses ledarna däremot vara mer demokratiska i sin 

ledarstil. I det sista kapitlet, Avslut och analys, skall vi ta upp huruvida våra antaganden 

stämde eller inte. 

 

1.3 Problemavgränsning 

Eftersom ledarskap är ett omfångsrikt ämne valde vi att begränsa vår undersökning till 

industrin, bilfabriken Volvo Personvagnar. Valet var enkelt; Volvo är en viktig del av 

Sverige, speciellt en viktig del av Göteborg, där Volvo har sitt ursprung och även 

huvudkontor. Volvo Personvagnar har funnits sen länge och har historiskt varit med om 

en hel del, bland annat blivit uppköpt av Ford MC och har därmed blivit amerikanskägt.  

Volvo Personvagnar, senare även kallat Volvo PV i uppsatsen, är en svensk bilfabrik som 
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är känd världen över och vi fann genast intresset i att lära oss mer om Volvo PV samt hur 

ledarna arbetar där.  

 

I vår undersökning valde vi att intervjua totalt fyra ledare, två av dem är nära 

pensionsåldern och har varit med ett tag, de andra två är i 40 års ålder. På grund av 

tidsbrist har vi inte kunnat intervjua fler ledare och valde därför att begränsa oss enbart 

till fyra personer. 

 

1.4 Målgrupp 

Målgruppen vi riktar oss mot är dåtidens, nutidens samt framtidens ledare. Vi riktar oss 

även till studenter och övriga med intresse för ledarskap på högskolan samt övriga 

personer som har ett allmänt intresse för ledarskap. 

1.5 Disposition 

Magisteruppsatsen är uppdelad i sju kapitel, varav det sjunde kapitlet är en 

källförteckning. 

 

Kapitel 1 – Inledning. I kapitlet presenteras hur vi kom fram till just det ämne vi valt att 

forska kring. Det är ett bakgrundskapitel som mer eller mindre beskriver vad uppsatsen 

kommer handla om, vilka frågor vi har ställt en problembakgrund och dylikt. 

 

Kapitel 2 – Metod. I metodkapitlet beskriver vi en rad olika metoder som en forskare kan 

använda sig av. Vi har sedan valt att presentera de metoder vi valt, samt varför de passar 

vår undersökning bäst. 

 

Kapitel 3 – Teori. De teorier som vi ansåg vara relevanta för just vår undersökning, 

presenteras i teorikapitlet. Här kommer teorier framföras om bland annat generation, 

humankapital, ledarskapets utveckling samt kulturer. 

 

Kapitel 4 – Volvo. Vi valde att ha med ett Volvokapitel, som inleds med en presentation 

om Volvos historia, för att vi sedan skall kunna inrikta oss på enbart Volvo Personvagnar. 

 

Kapitel 5 – Ledarna. Kapitlet om ledarna, är ett baserat på det empiriska material vi har 

samlat in, med hjälp av de intervjuer vi hade med fyra av Volvo Personvagnars ledare. 

Teman som ledarskapets utveckling och nationalkultur är några av de ämnen som tas upp. 

 

Kapitel 6 – Avslut och analys. Det här kapitlet blir som ett avslut på vår magister uppsats, 

där vi analyserar empirin och teorin, drar egna slutsatser och framför egna åsikter om de 

olika berörda ämnena. 
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2 Metod 
I det här kapitlet beskriver vi vilka metoder vi använt oss av i vår magisteruppsats. 

Kapitlet är till för att läsaren skall få en ökad förståelse till de valda metoderna samt 

varför just dessa metoder tillämpades på vår forskning. 

2.1 Vetenskaplig huvudinriktning  

Ett väsentligt val vid genomförandet av vår undersökning, var vilket vetenskapligt 

förhållningssätt vi skulle inrikta oss på. Det tolkande paradigmet och positivismen är två 

vetenskapliga huvudinriktningar, där positivisterna eftersträvar en enhetlig vetenskap. 

Här bortser forskaren från sin förförståelse och antar att det bara finns en sanning. 

Forskarna inom positivismen skall således sträva efter att påbygga redan existerande 

kunskap av generella lagar, där en orsak - verkan samband skall beskrivas. Positivisterna 

ägnade sig följaktligen endast åt den vetenskap som kunde bevisas. August Comte, var en 

fransk sociolog som var verksam under 1800-talet och positivismen fick sitt namn efter 

Comte.  Med fysiken som vägledning var hans mål att skapa en vetenskaplig metodologi 

som var lika för alla vetenskaper (Patel & Davidson, 2003). Inom det tolkande 

paradigmet är hermeneutiken en central analysmetod, vilket medför att den är motpolen 

till positivismen och det är den vetenskapliga huvudinriktning vi har valt att använda i vår 

forskning. 

 

Hermeneutiken kommer från grekiskan med betydelsen tolkningslära. Den är en väsentlig 

vetenskaplig inriktning inom samhällsvetenskapen, eftersom ämnets datamaterial 

vanligen består av exempelvis texter, handlingar samt muntliga texter. Det 

samhällsvetenskaperna försöker förklara är bland annat normer, regler, beteende mönster 

och förväntningar, vilket medför att tolkningen utgör en betydelsefull del för 

hermeneutikernas grunder. Inom hermeneutiken ses stora delar av forskningen som just 

en tolkningsprocess (Gilje & Grimen, 2007). Forskaren söker här ett sammanhang, 

orsaker och väsentligheter, prioriterar rimlighet istället för absolut sanning. Den 

hermeneutiska forskaren försöker tolka fram det som är troligt (Andersen Ib, 1998).  

 

Hermeneutikerna är intresserade av att se en helhet i forskningsobjektet. När forskaren 

ställer helheten i förhållande till delarna så uppnår han eller hon en fullkomligare 

förståelse. Att förklara olika företeelser ligger inte i hermeneutikernas intresse, utan 

snarare att förstå en livssituation genom en tolkning av existensen (Patel & Davidson, 

2003). 

 

Tolkningen utgör en väsentlig del i hermeneutikens grunder och den hermeneutiska 

cirkeln konstaterar det samband som finnes mellan tolkning, förförståelse och det kontext 

det skall tolkas i (Gilje & Grimen, 2007). Cirkeln bygger på att forskaren pendlar mellan 

del och helhet. Enligt Gilje & Grim (2007), sidan 187, framställs den hermeneutiska 

cirkeln på följande vis: ”Den hermeneutiska cirkeln betecknar det förhållandet att all 

forskning består av ständiga rörelser mellan helhet och del, mellan det vi skall tolka och 

den kontext som det tolkas i, eller mellan det vi skall tolka och vår egen förförståelse”. 
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Figur 1: Den hermeneutiska cirkeln (Ljungkvist, 2009). 

2.1.1 Val av vetenskaplig huvudinriktning 

Föreliggande magisteruppsats kommer att präglas av den hermeneutiska 

huvudinriktningen. Vi använde oss av den kvalitativt inriktade forskning, därav valet av 

den hermeneutiska huvudinriktningen, eftersom de två mer eller mindre går hand i hand. 

Insamling av data skedde genom intervjuer med fyra ledare, två äldre samt två yngre 

ledare, samtliga anställda på Volvo PV.  

 

Vi har valt att applicera den hermeneutiska spiralen i vår uppsats, för att underlätta 

undersökningen och för att förstå processen bättre. Samtliga intervjuer är våra delar som 

skall hjälpa oss att uppnå syftet med forskningen, det vill säga förstå helheten. 

Förförståelsen är den kunskap vi haft sedan tidigare inom ledarskap samt om Volvo PV. 

Förståelsen däremot får vi genom att läsa samt analysera de teorier vi deltagit av. Teorier 

som vi anser är relevanta för just den här magisteruppsatsen och förförståelsen är en lite 

hjälpa på vägen till att uppnå förståelsen. Empirin tolkades och transkriberades till text, 

för att sedan analyseras och diskuteras för att i sin tur kunna förklaras. När vi tolkar 

texten utgår vi från respondenterna och deras ledarskapstil samt ledarskapssyn. Vi har 

teorier, förkunskap samt empirin och tillsammans skall de hjälpa oss att tänka i nya banor 

då vi gör en tolkning. Vi skall med hjälp av det kända, det vi redan vet, lära oss om det 

okända och på så vis kunna tilldela texten en mening. 

 

1. Tolkningsmönster 4. Uttolkande 

2. Text 3. Dialog med text 

För- 
förståelse 

Helhet 

Förståelse 

Del 
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Målet med vår forskning är att vidareutveckla de kunskaper vi har inom ledarskap samt 

att få ytterligare ny kunskap. Vi anser ledarskap vara ett brett och intressant ämne, där ny 

kunskap alltid kan finnas. Vi strävade inte efter den sanning som positivisterna strävar 

efter, utan förståelse för vår problemställning och forskning. Valet av hermeneutiken blev 

således ännu en gång mer eller mindre självklart.  

2.2 Forskningsinriktning 

Kvalitativa och den kvantitativa forskningen är två forskningsinriktningar som finns att 

välja bland. Inom hermeneutiken används mestadels den kvalitativa forskningen och 

inom positivismen används den kvantitativa forskningen. 

 

Med en bakgrund till det naturvetenskapliga idealet är den kvantitativa inriktningen 

mestadels positivistisk. Allt som studeras skall förmås göras mätbart och resultatet skall 

presenteras numeriskt. Eftersom den kvantitativa metoden har en hög grad av 

strukturering samt standardisering, har den i gengäld en låg flexibilitet (Lind, 2009). En 

kvantitativ undersökning skall således vara förbestämd, den skall ge instruktioner till 

intervjupersonen om hur denne skall svara i form av exempelvis svarsalternativ. Personen 

som utför intervjun skall därmed vara ett medium och målet blir att undersöka 

fördelningen av någonting som forskaren vill beskriva (Hjalmarsson, 2009). Metoden har 

på förhand de planerade sanningarna och dessa skall med hjälp av den kvantitativa 

metoden antingen verifieras eller falsifieras (Ibid.). 

 

Hermeneutiker använder sig vanligen av den kvalitativt inriktade forskningen. Kvalitativa 

metoden utgår från ett humanistiskt ideal och samtliga fenomen består av en icke mätbar 

unik kombination, där fenomenet istället skall förstås på djupet. Eftersom den kvalitativa 

metoden består av icke mätbara kombinationer kan den därför inte göras mätbar till 

skillnad från den kvantitativa metoden. Struktureringen samt standardiseringen är låg 

inom den här metoden vilket i sin tur medför till en hög flexibilitet (Lind, 2009). Hög 

flexibilitet innebär att en intervju inte behöver vara förbestämd i lika stor utsträckning 

som vid den kvantitativa metoden. Ett större utrymme ges därmed till intervjupersonerna 

att yttra sig mer fritt och han eller hon blir således medskapare tillsammans med 

intervjuaren. Den höga flexibiliteten och låga struktureringen samt standardiseringen 

skall inte ses som ett tillfälle att agera helt oförberedd som forskare och intervjuare. 

Målet i en kvalitativ intervju är att identifiera det okända (Hjalmarsson, 2009). Vikten 

inom den här metoden ligger vid att intressera sig för strukturer, variationer samt sakers 

uppbyggnad, där insikter från en del av intervjun jämförs och sedan jämför den delen 

med en annan del (Ibid.). Begränsningarna med denna metod är att den är subjektiv och 

eftersom forskarens egna tolkningar återspeglas i slutresultatet måste undersökningen ta 

hänsyn till detta faktum (Christensen et al 2001).  

2.2.1 Val av forskningsinriktning 

Som vi nämnt tidigare valde vi att använda oss av den kvalitativa forskningsinriktningen. 

Vi förstår att även denna metod har sina begränsningar. I vårt fall kan det förekomma 

restriktioner i form av att ledarna kanske inte vill dela med sig av alla sina åsikter. De 

kanske inte vill förknippas med en viss typ av ledare och svarar på frågorna då därefter. 

Det kan även vara så att det saknar kunskap om de ämnen som vi berör. Även 
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formaliteter såsom tystnadsplikt kan ställa till det. Dock är det vårt jobb som forskare att 

bedöma validiteten och trots metodens begränsningar anser vi att den kvalitativa metoden 

passar bäst. Med hjälp av den kvalitativa metoden kommer vi närmare våra studieobjekt 

och eftersom vi ansåg att utförliga svar gav synnerligen mer så valde vi att utgöra 

intervjuer. Att se hur respektive ledare ser på dåtidens - samt nutidens ledarskap, om de 

anser att det har förändrats, till det bättre eller sämre, fann vi oerhört intressant. Vi ansåg 

även att många frågor kunde utvecklas så pass, att de till och med kunde få följdfrågor, 

därav fick den kvalitativa forskningsinriktningen en central roll i vår forskning, eftersom 

den kvalitativa forskningen har en hög grad av flexibilitet.  

2.3 Deduktion, induktion, abduktion 

Man finner tre olika tillvägagångssätt vid hantering av teori och empiri; deduktion, 

induktion samt abduktion. I deduktion utgår forskaren från teorin till empirin, i 

induktionen från empirin till teorin och till sist är abduktionen en blandning av 

deduktionen och induktionen (Andersen, 1998). 

 
 

 

 

Figur 2: Deduktiv, induktiv och abduktiv ansats (Alvesson och Sköldberg, 2008.) 

 

I den deduktiva ansatsen utgår forskaren från teorin och med utgångspunkt i den formas 

hypoteser som skall testas mot den insamlade empirin. Det finns en generell regel, som 

deduktionen utgår från, där regeln förklarar ett visst fall av intresse. Forskaren som 

använder sig av den deduktiva ansatsen tenderar därför endast leta fram den information 

som är relevant till just den forskningen och ökar risken för att värdefull information går 

förlorad. Deduktionen har en tendens att fastslå orsakerna istället för att hitta och förklara 

orsakerna bakom händelsen. Deduktionen brukar oftast användas i kvantitativa 

undersökningar då metoden går ut på att avleda det generella till det konkreta och den 

kvantitativa forskningens utgångspunkter är oftast forskaren idéer. Deduktiv ansats 

brukar benämnas som bevisföreningens väg (Alvesson & Sköldberg, 2008). 
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I induktionen utgår forskaren från den insamlade empiriska datan som förklarar en 

särskild händelse. Forskaren söker från den utgångspunkten efter relevant teori till den 

redan existerande empirin och avslutningsvis dras generella slutsatser som skall bli en 

allmän sanning (Johannessen & Tufte, 2003). Det är viktigt att forskaren inte har 

förutfattade meningar eller speciella förväntningar när han eller hon inleder sin studie. 

Induktionen brukar användas i kvalitativa studier eftersom forskaren där utgår från 

studieobjektets perspektiv. Induktiva ansatsen brukar kallas för upptäckandets väg 

(Alvesson & Sköldberg, 2008). 

 

Abduktionen är, som tidigare nämnt, en kombination av deduktionen samt induktionen 

och ansatsen brukar användas inom fallstudier. Abduktionen tillför nya samt egna 

moment och dess utgångspunkt är att skapa förståelse (Alvesson & Sköldberg, 1994). För 

att utforma en teori, utgår forskaren först ifrån en specifik händelse. Därefter prövas 

teorin deduktivt även på andra fall. (Patel & Davidsson, 2003).  Inom abduktionen sker 

ständiga växlingar mellan empiri och teori och det medför till att forskarens förståelse 

successivt växer fram. Alterneringen gör att abduktionen är en mindre känslig metod 

jämfört med deduktion och induktion, därmed är den även mer realistisk. Eftersom 

abduktionen utgår från empirin, ligger den närmare induktionen än deduktionen dock 

avvisar inte den abduktiva ansatsen de teoretiska föreställningarna (Alvesson & 

Sköldberg, 1994). Metoden finnes i många olika praktiska sammanhang. Ett exempel på 

detta kan vara när en detektiv gör en rekonstruktion av ett brott som begåtts med hjälp av 

ledtrådarna (Johansson, 2000)  

2.3.1 Val av forskningsansats 

Med tanke på uppsatsens syfte och den tidsram som vi har att röra oss med, bestämde vi 

oss för att den abduktiva metoden är mest passande. Abduktiva metoden är även passande 

med tanke på att vi inte är ute efter att söka fram någon sanning, vi önskar istället nå en 

större förståelse för det fenomen vi studerar. Abduktiva metoden möjliggjorde ett 

växelspel mellan teori och empiri. Det gav oss möjligheten att ständigt under arbetets 

gång diskutera och komma fram till fler teorier. Om vi fortsätter på exemplet ovan med 

detektiven, så har vi vårt forskningsområde som kan liknas vid brottet. Teorin och 

empirin är våra ledtrådar som kan visa på hur saker och ting har skett samt varför. Likt en 

detektiv som har ett antagande om hur och varför brottet har skett, hade vi en hypotes om 

hur det var med ledarskapet då och nu och den blev vår utgångspunkt. Hypotesen var att 

dåtidens ledarskap var på ett visst sätt och nutidens på ett annat. Snarlikt en detektivs 

arbete, försökte vi hitta ledtrådar som styrkte vår hypotes, där ledtrådarna var i form av 

intervjuer och teori. De ständiga växlingarna mellan teori och empiri ledde oss hela tiden 

på nya spår, gav oss nya ledtrådar på hur det kan ligga till. Jakten pågick tills vi slutligen 

hittade det vi hade sökt från början, det vill säga kunskap och förståelse för vårt 

forskningsområde. Abduktiva metoden har även likheter med det hermeneutiska 

tillvägagångssättet. Abduktionen skulle av hermeneutiker beskrivas som en hermeneutisk 

spiral på det sättet att tolkning av fakta sker med en viss förförståelse (Alvesson & 

Sköldberg, 2008). 

 

Med en viss förförståelse hade vi våra intervjuer med respondenterna, vi samlade in vår 

empiri. Medan vi studerade teorin och empirin fann vi kopplingar och därefter nya 
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intressanta infallsvinklar, vilket medförde att vi kunde utvecklas och se på problemet på 

andra sätt. 

2.4 Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingsmetoderna kan fördelas i primär- samt sekundärdata. Primärdata är 

information vi får fram via bland annat intervjuer och sekundärdata är till exempel 

publicerade källor (Andersen, 1998).  

 

Data som forskaren har samlat in på egen hand med hjälp av en eller flera 

datainsamlingstekniker, är primärdata. Det kan ske i form av enkäter som forskaren 

skickar ut, eller intervjuer som han eller hon genomför och dylikt. De fördelar som finns 

vid insamling av primärdata är att det insamlade materialet anpassas efter 

undersökningen och den blir därtill även aktuell. Nackdelarna däremot att insamling av 

primärdata är kostsamt samt tidskrävande jämfört med sekundärdata (Christensen et al, 

2001).  

 

När forskaren samlar in data indirekt kallas det för sekundärdata, det vill säga data som 

samlats in för en annan undersökning med ett annat ändamål (Andersen, 1998). Intern- 

samt extern data är två typer av sekundärdata som existerar. Intern sekundärdata är data 

som finnes inom en organisation, till exempel dess budgetunderlag. Extern sekundärdata 

finnes däremot utanför en organisation i form av publicerade - samt opublicerade källor. 

Det är mindre tidskrävande och kostsamt att använda sig av sekundärdata men aktuell 

information till sitt egna undersökningsproblem är inte alltid lätt att hitta (Christensen et 

al, 2001).  

2.4.1 Undersökningens primär- och sekundärdata 

Vi har i vår forskning använt oss av både primär – och sekundärdata, eftersom vi inte 

anser att studiens syfte går att besvara med hjälp av enbart den ena eller andra. Det 

primärdata vi har använt oss av är de genomförda intervjuerna vi hade med Volvo PV:s 

chefer. Sekundärdata består av olika teorier, vetenskapliga artiklar, samt andra tidigare 

forskningar.  

2.5 Datainsamlingsteknik 

Intervjuer och enkäter är två olika datainsamlingstekniker, för att samla in information till 

sin undersökning (Patel & Davidson, 2003). Nedan beskrivs de båda samt varför vi valt 

en viss datainsamlingsteknik. 

 

En intervju bygger på att en eller flera intervjuare ställer frågor till en eller flera 

intervjupersoner. Det finns olika former av intervjumöten, där den allra vanligaste är att 

intervjuaren träffar intervjupersonerna, men alternativ som telefonintervju finns också 

(Patel & Davidson, 2003). Intervjuerna kan ske strukturerat såväl som ostrukturerat. En 

strukturerad intervju följer en viss ordning och är på förhand redan bestämd hur den skall 

gå till och intervjun blir därmed koncentrerad, fokuserad och tidseffektiv, dock inte fullt 

flexibel (Johannesen & Tufte, 2003). 
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En ostrukturerad intervju följer inte samma förbestämda ordning utan är av mer flexibel 

natur och det skapar en informell atmosfär där intervjupersonerna kan prata friare 

(Johannesen & Tufte, 2003). 

 

Inom kvantitativa studier använder sig forskarna generellt av enkäter, som är någon form 

av frågeformulär med redan givna svarsalternativ och respondenten skall svara på 

frågorna med hjälp av svarsalternativen. Enkäter är oftast både tids- och 

kostnadsbesparande men nackdelen är att de inte kan ändras i efterhand, vilket gör att 

noggrann planering är ytterst viktig (Christensen et al, 2001). 

2.5.1 Val av datainsamlingsteknik 

Valet blev att intervjua fyra ledare, två äldre och två yngre ledare. För oss var det viktigt 

att de alla hade samma rangordning, då olika rangordning kan innebära olika stort ansvar 

och följdaktigt går det inte i lika stor grad att utföra en rättvis jämförelse. Intervjuerna var 

inte enbart baserade på frågor om dåtidens och nutiden ledarskap, utan även om ledarskap 

ter sig olika beroende på vilket land företaget befinner sig i. Volvo PV var svensk ägt, 

men år 1999 såldes Volvo PV till Ford, därav amerikanskt ägandeskap och vi ville därför 

även se om det kan ha påverkat ledarskapet.  

 

Samtliga intervjupersoner arbetar nära produktionen och dess anställda, men med olika 

uppgifter, då de arbetar på olika avdelningar. Valet var medvetet, eftersom vi anser att det 

kan vara en svårare grupp att arbeta med, när det gäller till exempel att motivera 

personalen och dylikt. Till skillnad från förslagsvis ett kontorsjobb, där de anställda kan 

ha flera olika uppgifter, befinner sig istället de anställda inom produktionen på en 

monoton arbetsplats, vilket kan vara lite av en större utmaning för ledarna. På så vis 

skulle det bli intressant att se hur ledarna handskas med sina anställda, samtidigt som de 

måste uppnå goda resultat. 

 

Samtliga intervjuer spelades in på band, för att försäkra oss om att vi inte skulle gå miste 

om någon information, som är lätt hänt då anteckningar förs. Därefter transkriberades 

samtliga intervjuer ordagrant med hjälp av ett ordbehandlingsprogram. Efter 

transkriberingen läste vi igenom intervjuerna för att finna det väsentligaste, där vi även 

försökte se om det fanns samband mellan respondenternas svar. Materialet strukturerades 

och analyserades, allt detta för att lättare kunna uppnå syftet med studien. 

 

Intervjuerna skulle ske ostört och enskilt, svaren skulle inte få influeras av att någon 

annan av ledarna fanns med i rummet och därför intervjuade vi ledarna en och en. För att 

de skulle erhålla en trygghetskänsla utfördes intervjuerna i ett konferensrum som alla var 

bekanta med. Kontoret ligger i närheten där samtliga ledare har sina kontor. Ledarna 

kunde då känna sig mer avslappnade då de kände igen miljön och inte behövde känna att 

det enbart var ett stort utfrågningsmoment.  Frågorna var inte skickade i förväg, eftersom 

vi ville få så spontana reaktioner som möjligt, vilket vi tror skulle medföra en större 

ärlighet än om de redan studerat in vad de skulle säga. Vi var väl medvetna att om 

frågorna hade skickats i förväg så skulle de kunna tänka efter lite extra, vilket inte blev 

fallet nu när frågorna ställdes till dem för första gången. Istället blev det spontana svar 

som vi anser är ärligare svar.  
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2.5.1.1 Källkritik 

De teoretiska referensramar vi har, fann vi på bland annat efter sökningar på Högskolan i 

Borås’ bibliotek samt olika databaser på Internet. Vi anser att teorierna är tillförlitliga, då 

många av dem har används vid bland annat undervisningar vid universitet och högskolor. 

Vissa litterära källor har varit lite äldre och det kan ha påverkat oss, då det kan ha skett en 

utveckling av de teorier vi har läst, sen boken skrevs. Många av de teorier vi använt oss 

av, är väldigt snarlika varandra och vi ansåg därför att de kunde vara tillförlitliga. 

 

Informationen om Volvo PV, fann vi för det mesta på olika internetsidor, varav några var 

Volvos egna sidor. Visserligen kunde det påverka informationen, eftersom ett företag 

gärna talar positivt om sig självt. Därför valde vi att med kritiska ögon se vad som skulle 

passa att ta med i Volvo kapitlet. Det var viktigt att inte försköna Volvo, utan enbart ta 

fram fakta, så läsaren kan få en kunskapsgrund om Volvo, för att sedan få kunskap om 

den del vi valt att koncentrera oss på, det vill säga Volvo Personvagnar. 

 

Primärdata samlade vi in via intervjuer med fyra ledare. Nackdelar med insamlingen är 

att vi kan ha missat att fråga något som kan ha varit relevant för teorin. Dock har vi 

tidigare erfarenheter om hur intervjuer skall genomföras, från den tid då vi skrev 

kandidatuppsatsen. Därför kunde vi vara mer pålästa och hade bättre struktur då vi 

genomförde intervjuerna till vår magisteruppsats. 

2.6 Validitet och Reliabilitet 

Validiteten och reliabiliteten är till för att hjälpa oss att mäta om det vi tänkt undersöka är 

det vi faktiskt undersöker samt tillförlitligheten. En beskrivning av de båda följer nedan. 

 

Enligt Patel och Davidsson (2003) är validitet ”[…]överensstämmelsen mellan vad vi 

säger att vi skall undersöka och vad vi faktiskt undersöker”. För att en hög validitet skall 

uppnås måste följaktligen det som forskaren avsett att mäta verkligen mätas. Ju bättre det 

åstadkommes, desto högre validitet får undersökningen. Det vi avsett att mäta måste 

fastställas för att sedan kunna konstruera instrument som skall mäta det vi avsett från 

start. Att säkerhetsställa innehållsvaliditeten och samtidiga validiteten är två sätt att 

försäkra validiteten hos ett instrument (Ibid.). 

 

En analys av innehållet i ett instrument som sedan skall kopplas till en teoretisk ram 

kallas för innehållsvaliditet. Det finns olika begrepp i teorin som kan översättas till olika 

variabler som i sin tur kan bli frågor till den aktuella undersökningen. En god 

innehållsvaliditet innebär en god täckning över vårt problemområde (Patel & Davidsson, 

2003). När en forskare använder sig av en annan teknik för att undersöka samma sak, står 

den samtidiga validiteten i fokus. Ett exempel är att samma frågor ställs till en liknande 

undersökningsgrupp, som den forskaren till en början avsett att studera (Ibid.). 

 

Validiteten kan delas upp i extern och intern validitet, där den externa validiteten visar 

studiens generaliserbarhet och den interna mäter tillförlitligheten. Båda är viktiga att 

analysera i en kvantitativ undersökning eftersom undersökningarna där bygger på 

tolkningar av data som inte ger ett tydligt svar (Christensen et al, 2001). 
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Giltighet och relevans brukar också beröras i samband med validiteten. Giltigheten är 

förbidelsen mellan empiri och teori, medan relevans handlar om hur avgörande den 

empiriska begrepps- eller variabelurvalet är för vår problemställning (Ibid.). 

 

När en undersökning är trovärdig och tillförlitlig så har den en hög reliabilitet. Hög 

reliabilitet uppnås då samma resultat erhålls, när olika och oberoende visar på snarlika 

eller samma resultat (Holme & Solvang 1996). Reliabiliteten kan exempelvis kontrolleras 

genom att två observatörer finns på plats vid intervjun, eller att en inspelning av intervjun 

sker i form av ljud och/eller bild. Intervjun kan då sparas och studeras gång på gång när 

det är behövligt (Patel & Davidsson, 2003). Reliabiliteten påverkas av omständigheterna 

kring en undersökning. I en kvalitativ undersökning är datainsamlingen näst intill 

omöjlig att upprepa på samma villkor, då det blir svårt att upprepa den under samma 

förhållanden. Undersökaren bör därför betraktas som ett mätinstrument. Subjektiva 

tolkningen som undersökaren utför, präglar således reliabiliteten, till exempel genom att 

resultaten som erhålls har skapats genom vägledande intervjufrågor (Christensen et al, 

2001; Andersen, 1998). 

2.6.1 Undersökningens Validitet och Reliabilitet 

För att uppnå en hög inre validitet utgick vi enbart från relevanta teorier för vår 

undersökning. Vi genomförde en intervju med vardera ledare, där de dokumenterades 

med hjälp av ljudinspelning, för att inte gå miste om värdefull information. 

 

Innehållsvaliditeten mätte vi med hjälp av den insamlade empirin och teorin där vi sedan 

utförde en sammankoppling mellan de båda. Vi fokuserade på ledarskap, då och nu, samt 

om och hur ledarskap skiljer sig, eller erinrar de om varandra i olika länder. 

 

Vi valde att göra en avgränsning, eftersom vi tidsmässigt inte kan genomföra en allt för 

stor undersökning. Vi avgränsade oss därför till två äldre ledare och två yngre ledare, där 

alla fyra tillhörde samma rang. Stor vikt lades på att de fyra jämfördes på lika villkor, det 

vill säga ingen fick ha en bättre eller sämre position om jämförelsen skulle vara 

tillförlitlig. Sannolikheten att arbetsuppgifterna skiljs drastiskt åt var större om vi hade 

valt ledare i olika rangordning. Eftersom som de är ledare över olika avdelningar, skiljer 

sig deras arbetsuppgifter åt till viss del nu, men de har fortfarande mer likheter än 

olikheter. 

2.6.2 Urvalet av respondenter 

Respondenterna valdes med avsikt att fånga både då- och nutid, därför valdes två äldre 

respektive två yngre ledare. Som tidigare nämnt var de även av samma rang. Vi 

fokuserade enbart på Volvo PV:s ledare, eftersom vi såg det som en intressant 

verksamhet, med tanke på dess historia med fram - och motgångar. Vi gjorde även det 

valet eftersom det är ett företag som funnits under en lång tid och det kunde medföra att 

ledarskapet har ändrats på företaget genom tiden. Vi fokuserar på dåtidens – och nutidens 

ledarskap, men eftersom vi även berör ledarskap rent allmänt får studien en generell 

överförbarhet även på ledare inom andra verksamheter, vad beträffar vissa 

ledarskapsfrågor. 
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3 Teori 
I detta kapitel skall de teorier, som har varit relevanta för vår forskning, presenteras, 

med en inledning av tidigare forskning. Här beskrivs ledarskapets utveckling, från dåtid, 

till nutid och hur det kan bli i framtiden. Dessa teorier kommer kunna appliceras längre 

fram i uppsatsen på den empiri vi har, för att sedan kunna slutföra en analys. Kapitlet 

börjar med en sammanfattning av tidigare forskning som rör vårt problemområde. 

Därefter beskrivs ledarskapets utveckling, går över till en beskrivning av generation samt 

humankapital, för att sedan avslutas med teorier om kutlur och nationalkultur. De valda 

teorierna är applicerbara på just vår undersökning. 

3.1 Tidigare forskning 

Ledarskap är ett brett ämne och mycket fakta kunde finnas. Att leta forskningsresultat 

inom just vårt område var både enkelt och svårt, beroende på vilka sökord vi hade. Ibland 

fick vi omformulera sökningen, till exempel att inte skriva dåtidens ledarskap utan söka 

runtomkring, såsom auktoritärt ledarskap och på så vis kunde vi finna fakta om båda 

ämnena. Nedan presenteras en del tidigare forskning som är relevanta för just vår studie. 

3.1.1 Forskning om ledarskap 

Bruzelius & Skärvad (2004) skriver om olika ledarskapsperspektiv som finns och krävs 

inom en organisation. En fördel är hur de nämner ledarskapet och dess utveckling ur 

olika organisationers perspektiv, vilket gör den applicerbar på mer än bara en viss typ av 

organisation. Ledarskapsstilarna som nämns är bland annat auktoritärt, demokratiskt, 

uppgiftsinriktad och individinriktad. En snabb utveckling sker och det är därför ytterst 

viktigt att våga ta in ny information och kunskap. 
 

Wolvén (2000) har bland annat fokuserat på de mänskliga resurserna som är viktiga för 

en organisations överlevnad. I studien beskrivs samtliga människor i en organisation, det 

vill säga ledare och medarbetare. Han har själv bedrivit en undersökning, där 

framgångsrika samt misslyckade ledare skulle beskrivas av 25 personer på 

mellanchefsnivån. Han blandar sina egna åsikter med teori om ledarskap, kultur och 

organisering. Wolvén beskriver bland annat de framtida ledarna som inspirerande, 

empatiska och lyhörda. Han har delat upp de olika ledarstilarna i tre kategorier, uppgifts-, 

person – och förändringsorienterade stilar. Uppgiftsinriktade ledaren fattar gärna snabba 

beslut och är väldigt målinriktad. Personinriktade ledaren arbetar för att motivera sina 

anställda och skapa engagemang, ledaren vill mer än gärna att samtliga arbetar mot 

samma mål. Slutligen finns de ledare som är förändringsorienterade som arbetar starkt för 

att utveckla organisationen samt dess medarbetare, för att de skall bli bättre. 
 

Hernez-Broome & Hughes (2004) skriver i sin vetenskapliga avhandling om ledarskapets 

utveckling de senaste 20-30 åren. Där beskrivs hur den auktoritära ledarstilen började 

försvinna på 80-talet, för att låta coachning och mentorskap hamna i fokus. De beskriver 

den så kallade 360- graders feedback och hur den implementeras effektivt. Hernez-

Broome & Hughes gör även antaganden om framtidens ledare och de tror att det kommer 

ske en mycket intressant utveckling. 
 



 

- 16 - 

3.1.2 Forskning om kultur 

Hofstede (1991) skriver i sin forskning om kulturen och dess skillnader som existerar i 

organisationer, med fokus på nationalkulturen. Han sammanställde fyra 

kulturdimensioner; maktdistans, individualism och kollektivism, osäkerhetsundvikande 

samt manligt och kvinnligt. Därefter valde Hofstede att studera de anställda på företaget 

IBM, i 50 olika länder för att se om skillnaderna fanns och vilka de var. De fyra 

dimensionerna skulle vara till hjälp för att bättre förstå den nationalkultur som råder i en 

viss organisation. Fyra dimensionerna mer ingående: 

 

Maktdistans – I Hofsteds forskning använder han maktdistansen för att undersöka om de 

anställda vågar visa att de inte håller med sin chef och vilken ledarskapsstil deras ledare 

har. Här handlar det om nationella skillnader och vilken syn som finns på människans 

jämlikhet. 

 

Individualism och kollektivism – vi har kollektivsamhällen, som medför att gruppens 

intressen övertar individens. Inom kollektivismen förväntas andra människor prioriteras 

och inte bara en prioritering av sig själv. 

 

Osäkerhetsundvikande – Ingen kan förutspå framtiden, därav kan en oro skapas hos de 

anställda. Osäkerheten kan skapa stress och ångest. Hofstede ville med hjälp av den 

tredje dimensionen se hur skillnaderna är mellan olika kulturer och samhällen när 

osäkerheten och framtiden kommer på tal. 

 

Manligt och kvinnligt – Fokus ligger här på skillnaderna som kan existera mellan de olika 

könen, där stereotypiska drag är en utgångspunkt. Bland annat ses de manliga dragen som 

vill ha utmaning och avancera medan kvinnliga ses som samarbetsvilliga. 
 

Schein (2004) beskriver subkulturer och dess uppkomst inom organisationer, som är 

väldigt vanlig. De brukar bildas inom olika divisioner och skapar en samhörighet mellan 

de anställda. Subkulturer kan jämföras lite med generation, där liknande erfarenheter 

skapar samhörigheten. Schein nämner 5 typer av differentieringar där subkulturer 

uppkommer, för att sedan förklara mer ingående varför subkulturerna uppkommer just 

då.  

 

Geertz (1973) är välkänd för att ha en ledande roll inom antropologin. Han skriver bland 

annat om kultur och om människorna inom just den kulturen. Geertz nämner 

interaktionen och vilken betydelse symboler och kulturen har på bekostnad av den. Han 

anser att kulturen har en hög integrerande effekt. 

3.1.3 Forskning om generation 

Wigerfelt (1996) har gjort en avhandling om generation, där hon beskriver begreppet som 

en grupp individer som har liknande uppväxtförhållanden, åsikter och/eller som är födda 

under samma tid. Generation kan även innebära att delkulturer skapas, en liknande 

situation upplevs av människorna varvid de får ungefär samma syn på saker och ting. I 

avhandlingen finns en studie om 20-taliserna och deras generation samt en beskrivning 
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hur de mer eller mindre haft samma erfarenheter under sin uppväxt. Dessa erfarenheter 

kan ge ett avtryck för just den generationen. 

3.2 Ledarskapets utveckling 

Ledarskapet utvecklas i takt med samhällets utveckling och konstant kommer det upp nya 

frågor och trender inom ämnet ledarskap. Två intressanta teman har varit spridningen av 

olika ledarskapsmetoder samt hur ett ledarskap påverkar andra (Hernez-Broome & 

Hughes, 2004). 

 

Senaste 20 åren har det blivit lite av en trend att använda sig av ledarskapsutbildningar 

samt utvecklingserfarenheter och det anses även som en väsentlig del i ledarskapet. 

Ledarna har börjat använda sig mer av coachning och mentorskap än förr, eftersom 

inlärning via handling ses som fungerande taktik. Med hjälp av coachningen möjliggörs 

ett samarbete för att kunna bedöma samt förstå de uppgifter som skall utföras. Nya 

möjligheter upptäcks och personen i fråga får en större utmaning som kan vara 

självutvecklande, samtidigt som denne lär sig frihet under ansvar (Ting & Hart, 2004). 

Coachningen omfattar praktiska samt målinriktade former av en så kallat one-on-one 

inlärning, där bland annat fokus ligger på beteendeförändringar (Hernez-Broome & 

Hughes, 2004). Mentorskap å andra sidan handlar om att skapa en långsiktig, 

engagerande relation där ledaren stödjer både professionell och personlig utveckling, via 

antingen ett formellt program eller en informell process. Att organisationer godkänner 

samt formaliserar olika mentorsprogram har blivit allt vanligare, men även olika former 

av coachning och det ses som utvecklingsinsatser. Således har det blivit allt vanligare att 

en organisation inte enbart skall nå mätbara organisatoriska resultat, utan även kunna 

utveckla ledaregenskaper samt kommunicera ut lärdomar som är kopplade till ett 

specifikt samband (Ibid.). 

 

En av de mest anmärkningsvärda innovationerna inom ledarskap de senaste 20 åren är 

360-graders feedback (Atwater & Waldman, 1998; London & Beatty, 1993). Fem 

punkter finns som visar hur 360-graders feedback kan implementeras effektivt (Hernez-

Broome & Hughes, 2004). 

 

1. 360-graders feedback är icke implementerbart om det är den enda åtgärden som 

utförs, det vill säga uppföljningar måste göras, samt noggranna planeringar. 

2. Ledarens stöd är en väsentlig del när en organisation använder sig av 360-graders 

feedback. Tillsammans skall de sätta upp utvecklingsmässiga mål som härrör från 

feedback. 

3. 360-graders feedback fungerar som allra bäst när den appliceras i hela företaget, 

det vill säga ända från toppen för att sedan fortsätta genom hela organisationen. 

4. En obestämd administration av en 360-graders feedback kan med stor sannolikhet 

stjälpa. 

5. Effekterna av 360-graders feedback kan förvirras genom att tajmningen är illa 

vald för andra processer inom organisatoriska förhållanden, såsom räkenskaper. 

 

Utvecklingen av ledarskapet har idag hamnat på en helt annan nivå, där effektivt 

ledarskap ses som framgångar för en organisation och det har medfört att större fokus 
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lagts på utvecklingen av ledarskapet. Fokusen ligger inte enbart idag på den enskilde 

ledaren, utan även på ledarnas relationer till varandra. Det föreligger inte längre en 

tävling sinsemellan dem, utan snarare en utvecklingsprocess som de uppnår tillsammans 

med hjälp av den relation de har till varandra. Tre väsentliga delar finns som det 

koncentreras på inom ledarskapet, där utvecklingen av ledarskapet skall inträffa inom 

arbetet, reflektioner över ledarens roll samt att en balans mellan arbete och privatliv skall 

finnas (Ibid.). 

 

Återigen ligger coachning och mentorskap i centrum, då de skall finnas till stöd för den 

prestation som utförs samt att kunskap om den verkliga världen skall tas in. Därmed skall 

det inte enbart läsas teorier för att få en bredare kunskap, utan även utföras i handling och 

praktik eftersom det är en viktig del av ledarskapet. Ett inlärningssätt är att inhämta 

kunskap på sitt arbete och inte enbart utanför arbetet, till exempel i en skolbänk (Dotlich 

& Noel, 1998; Hernez-Broome & Hughes, 2004). För att kunna utvecklas inom 

ledarskapet så måste det vara en pågående form av inlärning, det vill säga det kan inte 

enbart vara ett program som skall studeras för att sedan bli en kunnig ledare. En 

kombination har därför blivit modernt, där strategier skall utvecklas, så att praktik kan 

genomföras och det skall kombineras ihop med andra affärsstrategier och system 

(Alldredge, et. al., 2003). 

 

Idag har det inte enbart blivit intressant att på olika sätt utveckla ledarna utan även att lära 

dem hantera de stressiga situationer som uppstår i dagens samhälle. Att konkurrensen 

flödar ute på arbetsmarknaden är ingen nyhet, det gäller att agera snabbt och fatta rätt 

beslut. Det kan självklart leda till stress och utbrändhet och därför finns träning för att 

undvika påfrestningarna (Hernez-Broome & Hughes, 2004). Idag finns det mycket 

information om stress och utbrändhet för att de som arbetar i ett högt tempo skall förstå 

konsekvenserna om de skulle drabbas. Helst av allt skall det undvikas helt och hållet, 

men tyvärr är det inte alltid lika enkelt (Ibid.). 

 

Hur forstätter då utvecklingen i framtiden? Enligt Hernez-Broome och Hughes (2004) 

kommer en hel del trender hålla sig kvar även i framtiden. Sex punkter har tagits fram, 

där de presenterar vad som kommer påverka framtidens ledarskap; 

 

1. Kompetens inom ledarskapet kommer fortfarande ha en väsenlig roll 

2. Globaliseringen av olika ledarskapsbegrepp, konstruktioner och metoder kommer 

påverka framtidens ledarskap 

3. Teknikens utveckling 

4. Ett ökat intresse för ledarens karaktär och integritet 

5. Påtryckningar för att kunna visa en bra avkastning på genomförda investeringar 

6. Nya tankesätt om ledarskapet och dess utvecklingsmöjligheter 

 

Framtidens ledarskap kommer med stor sannolikhet få en intressant utveckling, men 

kommer även vara lite av en utmaning enligt Hernez-Broome och Hughes (2004). En av 

de största utmaningarna kommer vara att skapa den förståelse för ledarskapets utveckling 

som krävs för att sedan kunna implementera den. Sådana utmaningar kommer vara 

viktiga just för att visa och övertyga hur väsentlig människan är i en organisation (Ibid.).  
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3.3  Generation 

Generation benämns i olika sammanhang, det kan gälla allt från familjelivet till 

arbetslivet. Enligt Nationalencyklopedin har begreppet generation följande betydelse: 

”En grupp av ungefär likåldriga individer” (Ne, 2010). Begreppet generation kan ses 

som mängden individer som har ungefär samma ålder och har liknande åsikter, värdebas, 

och motiv, som de skapat på grund av den gemensamma historiska bakgrund de har. Det 

finns även uppenbara generationsavgränsningar, såsom den äldre och yngre generationen.  

 

De olika generationers ledare har även dem påverkats genom tiderna. Fokus ligger på tre 

faktorer; makt, mångfald samt genus. Äldre ledarna anser att makt skall utövas genom 

kommunikation med medarbetarna, som sker via tydliga direktiv samt att det är viktigt 

med distans från medarbetarna. Yngre ledarna däremot utövar makt genom att deltaga i 

det operativa arbetet och föra en dialog med sina medarbetare (Wikström & Eriksson, 

2002). Elektronisk kommunikation såsom via email föredras av de yngre ledarna, medan 

de äldre föredrar en muntlig kommunikation. När vi kommer till genus, har fler kvinnor 

blivit verksamma chefer, vilket innebär att dagens ledare lyfter fram de förutsättningar 

som finns för att arbeta som chef. Anledningen är just att de skall fortsätta ta hand om 

familjen på ett traditionellt vis, men skall även hinna med sina arbetsuppgifter, som 

ledarskapet kräver. Äldre generationen var oftast tacksam då de ens erbjöds en tjänst, 

medan de yngre väljer sin tjänst utifrån deras utvecklingsmöjligheter, eftersom de flesta 

idag vill uppnå en personlig utveckling (Ibid.). 

 

I en avhandling av Wigerfelt (1996) nämns begreppen ”generation” och ”medvetande”. 

Inom samtliga generationer upptäcks bestämda generationsenheter. De innefattar de 

individer som är födda under samma period, har liknande uppväxtförhållanden samt 

sociala förutsättningar. Den speciella generationens individer delar synpunkter, 

värderingar samt erfarenheter, ett så kallat kollektivt medvetande skapas då (Wigerfelt, 

1996). 

 

Ledarskapet påverkas inte enbart av den generation personen i fråga tillhör, utan även 

kulturella skillnader kan påverka ledarskapet. Skillnader har uppstått från den tiden då de 

äldre ledarna föredrog ett mer hierarkisk och uppgiftsinriktat ledarskap. Med tiden har 

detta ledarskapet utvecklats till ett mer samarbetes– samt relationsinriktad ledarskap 

(Bishop, 2004). 

3.3.1 Succession Management 

När det talas om succession management så syftas det på en organisations arbete för att 

det skall finnas kvalificerade ledare på nyckelpositionerna. Personlig utveckling betonas 

här eftersom kunskapen gärna skall behållas inom företaget. Eftersom det råder en 

generationsväxling på arbetsmarknaden, där 40-talisterna går i pension och 80-talisterna 

tar över, skall succession management underlätta arbetet att hitta rätt ledare till rätt plats 

(Rothwell, 2001). Till en början skall de personer, som tros kunna vara framtida ledare 

inom en organisation väljas. Därefter ges dem de förutsättningar som krävs för att ta över 

ledarskapsrollen. De skall gå utbildningar, genomgå mentorskap och få självutvecklande 

uppgifter, för att sedan personifieras och slutligen försöka skapa en ledare av denna 

person. Personen i fråga skall få praktisera på olika avdelningar vid redan existerande 
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höga ledare, för att ta del av hur ledarskapet fungerar i praktiken. På så vis kommer 

företaget aldrig stå utan välutbildade samt väl förberedda ledare när en äldre går i pension 

(Busine & Watt, 2005). 

 

Enligt Bernthal och Wellins (2006) kommer det vara svårare att hitta kompetenta 

personer till de framtida höga chefspositionerna. Anledningen är att 40-talisterna hade 

mer långsiktiga planer och var därför mer lojala till sina arbetsgivare och sina arbeten. 

80-talisterna däremot letar ständigt efter nya möjligheter och är inte rädda för varken 

förnyelse eller nya utmaningar. En annan påverkande faktor kan vara att 80-talisterna inte 

i samma utsträckning satsat på att uppnå en hög chefsposition som 40-talisterna gjorde 

(Ibid.). För att i så stor utsträckning som möjligt undvika att generationsväxlingen blir ett 

problem, kan företagen förbereda sig inför den. Olika sätt för företagen att förbereda sig 

inför generationsväxlingen är bland annat via succession management, men även våga 

leta efter potentiella framtida ledare utanför organisationen. Att satsa på sina egna 

anställda inom organisationen är heller inte helt fel, då de redan är mer eller mindre 

inskolade i hur organisationens kultur och värderingar (Busine & Watt, 2005). När ett 

företag förlorar en medarbetare som är färdigutbildad, kan det vara oerhört kostsamt, då 

det tar tid att utbilda och identifiera nya potentiella medarbetare och ledare (Cashman, 

2001).  

3.4 Humankapital 

Vi nämnde att fokus har flyttats från produktionen till humankapitalet. Enligt Lindmark 

& Önnevi (2006) kan organisationsmålen lättare uppnås om personalen är motiverad och 

om det råder god stämning mellan dem. Han menar dock inte att det är ett bevis att 

trivseln påverkar ett gott resultat för en organisation, det kan likväl vara så att ett gott 

resultat påverkar trivseln för medarbetarna. Enligt Hernez-Broome och Hughes (2004) är 

det inte förrän på mitten av 80-talet som humankapitalet började prioriteras. I samband 

med all forskning kring ledarskapet och organisationen, började ledarna inse vikten av 

den mänskliga faktorn och allt individerna i ett företag kan åstadkomma. Mentor och 

coachning skulle bli nya begrepp i många organisationer, då användbara sådana. Till 

skillnad från förr, blev individen inte längre åsidosatt, snarare en viktig prioritet. Om de 

inte är motiverade, eller har för tunga arbeten kan det enkelt leda till bland annat 

sjukskrivningar (Ibid.). 

 

Om de anställda har en god psykisk arbetsmiljö kan det i sin tur öka arbetskapaciteten. 

För att uppnå den goda arbetsmiljön kan de anställda bland annat få möjlighet att påverka 

sin arbetssituation och styra sin arbetstakt. Anställda föredrar när arbetet är stimulerande, 

men att ha en god gemenskap anställda sinsemellan är en viktig faktor som påverkar 

arbetskapaciteten. Dessa faktorer kan i sin tur leda till minskad stress och minskad 

frånvaro. För att förstå vad som motiverar medarbetarna är det viktigt med öppendialog, 

där information kan hämtas, till exempel i form av utvecklingssamtal (Rubenowitz, 

2004).  

 

Motivationen kan vara svår att påverka, den bygger på en inre drivkraft och motivationen 

kan leda till att de anställda utför sitt arbete mycket bättre samtidigt som de själva 

utvecklas (Larson, 2005). Om motivationen är låg hos de anställda kan det leda till en 
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apatisk tillvaro hos dem och lusten att utföra sina arbetsuppgifter blir näst intill obefintlig. 

Ledarskapet kan i hög grad påverka motivationen hos de anställda. Ledarens roll blir 

således att stimulera de anställda och se till att det finns en samverkan mellan dem som 

åstadkoms med hjälp av just kommunikationen (Ibid.). 

3.4.1  Ohälsa och stress 

I samband med ökad konkurrens på arbetsmarknaden, högre arbetsbelastning samt ökade 

arbetstider ökar lätt missnöjet och stressen hos de anställda. Det i sin tur medför 

sjukskrivningar då de anställda både kan må psykiskt och fysiskt sämre. Sedan slutet av 

1990-talet har antalet anmälda arbetsskador och sjukskrivningar ökat kraftigt, där bland 

annat utbrändhet och depression är inräknat (Westerberg, 2002).  I en studie som 

involverade stora samt mellanstora företag, omfattande 17 000 kvinnor och 42 000 män, 

visade det sig att 70 % av ledarna fick avstå från sin lunch 1-2 gånger per vecka och 80 % 

av ledarna anser att de är överbelastade. Många av ledarna valde att arbeta över från sin 

bostad och det sociala livet utanför arbetet blev därmed drabbat. Inte nog med att de 

drabbade far illa, det är även ett negativt ekonomiskt samband för samhället när det finns 

många långtidssjukskrivna. Kostnaden för det är 25 miljoner kronor dagligen och då är 

det endast ökningen som kostar så mycket (Ibid.). 

 

Problem med hälsan tillkommer inte enbart om den anställde har mycket att göra, utan 

även om denne har en tidsbestämd anställning. Oftast blir det en påfrestning för kroppen i 

form av trötthet, olustkänslor, rygg - och magont. Det uppkommer lätt i dagens 

konkurrenskraftiga arbetsmarknad där det sker mycket förändringar i samband med ”Just 

in time” – anställningarna. Det kan lätt skapa ångest hos de anställda, då det uppstår en 

förändringsstress, ovisshet och brist på socialt stöd (Arbete och Hälsa, 2000).  

3.4.2  Arbetstider 

Idag hamnar flexibiliteten i arbetstider allt mer i fokus, eftersom konkurrensen i dagens 

samhälle mer eller mindre ställer sådana krav. Med hjälp av olika tillvägagångssätt såsom 

deltidsanställningar, tillsvidareanställningar och projektanställningar, kan 

arbetstidsflexibilitet uppnås ur företagens perspektiv (Svenskt Näringsliv, 2001). Fokus 

på arbetstiderna tillkom inte av en slump, snarare av den ohälsa som är kopplad till 

dagens arbetsliv. 1990-talets neddragningar bidrog oftast till högre arbetsbelastningar, 

vilket i sin tur medförde att stressen ökade och möjligheterna att varva ner minskade. När 

kroppen inte hinner varva ner mellan arbetspassen kan det leda till stress och ohälsa, 

vilket kan påverka bland annat antalet sjukskrivningar, eftersom personen i fråga kan bli 

utbränd. I 2000-talets början las därför mer engagemang på huruvida tiden och 

arbetsbelastningen skall fördelas (Ellström, 2000). 

3.5 Kultur 

Enligt Hofstede (1991) kan kultur förklaras som en ”mental programmering”, där 

mänskligheten har ett förprogrammerat beteendemönster. Kulturen kan därmed ses som 

ett tvångssystem som anammas av den population som befinner sig på just den platsen. 

En del franska filosofer påstår att människorna är automater och att själen är fängslad i 

sin egna automat, det vill säga sin egna kropp. Funderingar har kretsat kring kulturens 
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förmåga och om den är så stark att den är anledningen till att multinationella 

övertaganden är näst intill omöjliga (Ibid.).  

 

Kulturen kan ses som ett spindelnät, där människorna eller samhället har vävt in sig 

själva med målet att vägleda sina beteenden genom en tolkning av sina erfarenheter. 

Inom kulturen spelar lojaliteten, statusen, de personliga relationerna samt handskningen 

av känslor en väsentlig roll (Geertz, 1973). Att kulturen lyckas överleva beror på de 

värderingar som uppkommer och utvecklas till religioner, ideologier och dylikt (Schein, 

1992).  

3.5.1 Organisationskultur 

Intresset för organisationskulturen ökade på 1980-talet, då samband mellan 

framgångsrika amerikanska företag och starka företagskulturer började ses allt mer 

(Peters & Waterman, 1982). Organisationskultur är ett svårbegripligt fenomen, därav 

många definitioner på vad det kan vara. Forskarna själva är inte helt säkra på vad de 

egentligen letar efter när det kommer till organisationskulturen, vilket medfört att olika 

modeller har skapats. Det som skulle studeras från början är inte det som forskarna 

studerar idag och modellerna finns till som ett underlag när studier om 

organisationskultur genomförs (Ibid.). 

 

Organisationskulturen kan ses som en föränderlig process där ledaren skapar, förstör och 

förändrar med hjälp av medvetenhet (Schein, 1992). Inom ledarskapet har individen sin 

frihet och därmed även ett ansvar för skapandet av en god företagskultur. Organisationer 

med lång historisk bakgrund har oftast en stark kultur, då den hunnit skapa gemensamma 

uppfattningar och värderingar. Det kan vara en fördel att organisationsmiljön är 

oförändrad eftersom de kulturella banden stärks. Däremot kan organisationen stjälpas av 

det om den till exempel upphör att växa eller när den externa omgivningen förändras och 

organisationen i sin tur står still. En starkt inpräglad organisationskultur blir mycket 

svårare att ändra, eftersom det är en grundsten för självkänslan hos de medlemmarna 

inom organisationen (Donaldsson & Lorsch, 1983). En stark organisationskultur kan även 

medföra problem för ledarna, av den anledningen att de starkt tror på organisationens 

gamla vanor. De är då mindre villiga, att ta in nya synvinklar men de har även svårare att  

se dem. Även om ledarna skulle lyckas att ta in nya förändringar kan det i sin tur medföra 

en svårighet till att faktiskt förmedla dem till den övriga organisationen (Davis, 1984). 

 

Alvesson (2001) menar att organisationskulturen påverkas av nationen eller samhället 

och att det sätter starka spår i organisationen. Han anser organisationen vara ett öppet 

system i omgivningens kultur, istället för ett slutet system som den vanligt kan betraktas 

(Ibid.).  

3.5.1.1  Subkultur 

Inom stora organisationer är det vanligt att subkulturer skapas, som har drag av 

organisationens kultur (Schein, 2004). Subkulturerna bildas vanligtvis vid tillväxten och 

etableringen på nya marknader av ett företag (Alvesson, 2001). Enligt Schein (2004) 

uppkommer subkulturer vid fem typer av differentiering; 
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1. Funktionella eller yrkesmässiga 

2. Geografiska 

3. Produkt, marknad eller teknologi 

4. Divisioner 

5. Hierarkiska  

(Schein s.274, 2004) 

Första punkten förklarar att personer med samma bakgrund eller yrke oftast har samma 

värderingar. Om ett företag har alltför många ledare med samma bakgrund kan det leda 

till att nya synsätt inte kommer till. Följaktligen är det viktigt med en yrkesmässig 

differentiering (Schein, 2004). Punkt nummer två avspeglar hur nya subkulturer kan 

skapas när företaget etablerar sig på nya platser. Missförstånd inom kommunikationen 

kan lätt uppstå eftersom företaget och dess subkultur får en lokal prägel. Arbetsprocesser 

påverkar även subkulturerna och det finner vi i den tredje punkten. En viss arbetsprocess 

kräver att just de individer som arbetar med den processen är konstant nära varandra. De 

lär sig hur de skall samarbeta med varandra och de skapar en egen liten subkultur. När 

olika divisioner skapas inom en organisation, blir de oftast relativt självständiga. De som 

arbetar på just den divisionen brukar tillsammans med sina ledare skapa en egen så kallad 

subkultur. En alltför stark subkultur, inom en division, kan i sin tur skapa problem, 

eftersom de inte är lika villiga att anamma organisationens kultur. Slutligen finner vi 

hierarkin som ett sätt att skapa en subkultur. Personer som tillhör samma rang, eller på 

samma hierarkiska nivå, brukar ha liknande ansvar och det skapar en gemenskap (Schein, 

2004). Enligt Alvesson (2001) får inte en annan viktig aspekt glömmas vid skapandet av 

subkulturer, nämligen de olika generationerna som finns inom en organisation. Anställdas 

ålder och hur länge de har varit på ett företag påverkar likaväl bildningen av subkulturer 

som de fem punkter Schein nämner. 

3.5.2 Makrokultur  

I skilda delar av världen har managementteorier sina ursprung, där bland annat samband 

mellan organisationskultur och makrokultur finnes (Schneider & Barsoux, 1997). I olika 

kulturer har människorna en viss syn på belöningssystemen och organisationskulturen 

och ett behov att påverka dem. En organisation brukar ses som ett redskap, där 

människornas självintresse skall fyllas av en funktion. Ordet organisation kommer just 

från grekiskan med betydelsen organo = instrument (Trompenars & Hampden-Turner, 

1997).  

 

De västerländska värderingarna, med USA i spetsen, påvisar att allting är möjligt att 

kontrollera och påverka. Det har en tydlig avspegling i order management där manage 

betyder just klara av (Schneider & Barsoux, 1997). Kulturen på makronivå är enligt 

Hofstede (1991) starkare än den på organisationsnivå.  

3.5.3 Kultur och kommunikation 

Kultur och kommunikation kan ses som synonymer, då de är starkt sammanflätade. Ju 

bättre kunskap som fås om en kultur, desto lättare blir det att kommunicera kulturer 

sinsemellan. Ett företags internationella framgångar påverkas således av ledarens 

kommunikationsförmåga och kan medföra att arbetskraft från utlandet kommer till 

företaget. Genom kommunikation kan ledaren informera, motivera sin personal, 
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koordinera aktiviteter och dylikt. Det är därför väsentligt att kommunikationen inte 

misstolkas av mottagaren. Kommunikationen varierar i samband med att kulturen 

varierar och vår kommunikationsbeteende är utformat efter den kultur vi har uppfostrats i 

(Deresky, 2006).  En stor skillnad mellan olika länders affärskulturer och 

kommunikation, ligger i deras prioriteringar. Vissa väljer att lägga fokus på relationer och 

nätvek, medan andra har sin fokus på affärer (Gestland, 2006).  

 

Missförstånd i kommunikationen är lätt hänt och de kan uppkomma både verbalt eller 

skriftlig (Nilsson, 1996). I olika kulturer kan olika form av kroppsspråk bedrivas, vilket 

är en av de missförstånd som kan ske i kommunikationen. En företagsledare som arbetar 

inom internationella organisationer måste följaktligen ha relativt god kunskap om den 

andra kulturen, eller möjligtvis ha en bra tolk. Språket kan leda till problem, då en 

direktöversättning inte alltid behöver ha samma innebörd språk sinsemellan. Ett ”ja” i 

Asien är oftast en artighetsfras, som betyder att de hört vad du sagt, medan det i väst 

världen betyder ”Ja” – det vill säga ett jakande svar på det som just har diskuterats 

(Deresky, 2006). 

3.6 Globalisering och företagsförvärv 

Idag agerar olika företag på många olika marknader i flera länder. En gränsöverskridande 

diversifiering har då skapats inom verksamheten och idag visar forskningen att företagen 

inte går in i nya industrier i lika stor utsträckning, utan väljer snarare att lägga fokus på 

den kärnverksamhet de bedriver (Denis et al., 2002). Det finns en del faktorer som finns 

till grund när många av företagsförvärven inte lyckas (Collantes & Jiménez, 2007). 

Förvärven blir allt mer svåra att genomföra och analysera, eftersom den globala miljön, 

vid gränsöverskridande förvärv, öppnar upp fler företagspåverkande faktorer (Black et 

al., 2007). 

 

Mycket uppmärksamhet har den senaste tiden getts åt sammanslagningar, utförsäljningar, 

företagsförvärv, företagsuppköp och oftast har en rädsla skapats då de förknippas med 

något negativt. Många är oroliga att den svenska ekonomin och kronan hamnar i 

utländska händer och att de har makten att varsla, vilket inte kan gynna de svenska 

företagen. Men företagsförvärven är en stark motor i den globalisering som sker idag och 

de företag som är multinationella är idag de kraftfullaste instituten som existerar i den 

globala ekonomin (Wartwick & Wood, 1998). 

 

Globaliseringsprocessen medför att den svenska finansvärlden förändras och Sverige 

börjar likna de anglosaxiska marknaderna (Henkrekson & Jakobsson, 2001). De nordiska 

marknaderna brukar vara svårare att analysera eftersom de varken hamnar i facken 

kontinental-europeisk eller anglosaxisk, utan någonstans i mitten (Hamberg, 2004). En 

placering av nordiska marknaden mitt emellan kan ge en missvisande bild, eftersom 

studierna har en tendens att gå emot de olika empiriska resultat som existerar på de båda 

marknaderna. Det är en förenklad placering som görs då den nordiska marknaden 

placeras där, istället kan den marknaden ses som ett tredje system (Bäckman, 2007). 

 

Det som påverkat globaliseringsprocessen är de tekniska innovationer som haft en stor 

betydelse under det senaste århundradet. Nya marknader har kunnat skapas och 
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samarbeten över de kontinentala gränserna har kunnat bedrivas, eftersom 

transporttekniken minskat på det fysiska avståndet länder sinsemellan. Olika organ har 

även medfört att globaliseringen kunnat utföras, där WTO, Världsbanken och IMF har en 

viktig roll (Lywall & Jönsson, 1996). I samband med den fria rörligheten av arbetskraft, 

kapital och varor, uppstår en ökad integration av den europeiska ekonomin. Ökande 

konkurrens och avstannade hemmamarknader har motiverat olika företag att söka efter 

samarbetspartners. Eftersom det har blivit allt mer vanligt idag, har ett ökat behov av 

kunskap om konkurrenter, strategiska uppköp samt kulturer, skapats (Nilsson, 1997). 

 

Även om fördelarna kan räknas upp som många med företagsförvärv är det inte alltid det 

lättaste arbetet att utföra. Sammanslagningar av företag inom samma land och kultur är 

tillräckligt svåra, då de har olika företagskulturer, så sammanslagningar mellan företag i 

olika nationer gör inte saken lättare. Mycket skall fungera då sammanslagningarna sker, 

bland annat skall de anställda samt de olika systemen integreras och med de sociala, 

politiska och kulturella differenser som existerar, vilket bör has i åtanke vid sådana 

situationer (Beuch, 2004). Att företag slås samman innebär inte enbart fördelar, 

sammanslagningen kan likväl misslyckas. Faktorerna är många och kan vara allt från 

intressekonflikter mellan ledningarna till nationella skillnader (Nilsson, 1997).  

3.6.1  Swedish management 

I samband med teknikens utveckling, omskolades även personal och det fokuserades på 

lön efter den kompetens den anställde innehavde. Det hierarkiska har minskat under 70- 

och 80-talet, vilket medfört mer utrymme till att föra en öppen dialog. Fokusen har 

flyttats från produktionen till humankapitalet, eftersom insikten kommit till att 

människornas välbefinnande är en viktig del av kugghjulet. Ledarskapet som en gång i 

tiden innebar kontrollstyrning, har idag blivit en ledarskapsstil som grundar sig på idéer 

(Czarniawska & Joergers, 1993). Idag arbetar ledarna följaktligen i platta organisationer, 

där den anställdes inflytande samt ansvar framhävs och fokus ligger således på 

samförstånd och demokrati (Tollgerdt & Andersson, 1996). Svenska ledarskapet 

förändrades under 90-talet, då en ekonomisk kris drabbade Sverige. Återigen las fokus på 

ledarskapet där sammanställning av målstyrda grupper samt låta de anställda arbeta under 

viss frihet blev ledarnas uppgifter. Ledarna ville dessutom lägga mer tid på sina familjer 

än på karriären och det förstärkte den platta organisationen, då frihet under eget ansvar 

fick tas av samtliga i organisationen (Ibid.). 

 

Svenska ledarskapet påverkas av fyra faktorer. Första faktorn är den kollektivism som 

präglar den svenska kulturen. I USA och Storbritannien är kulturen individualistisk, 

medan respekten för grupp- och lagarbete fortfarande är stort i Sverige (Birkinshaw, 

2002). Kollektivismen kan märkas av genom höga skatter, offentlighetsprincipen, 

allemansrätten samt genom de höga fackliga medlemstalen (Holmberg & Åkerblom, 

1998). Andra faktorn är den maktdistans som finns i det svenska samhället, där hierarkin 

är så gott som utsuddad (Birkinshaw, 2002). Maktdistansen märks av, då titlar inte 

används så ofta och då de flesta äter tillsammans i matsalen på arbetsplatserna (Holmberg 

& Åkerblom, 1998). Faktor nummer tre enligt Birkinshaw (2002) den svenska 

toleransnivån för olika förändringar och nya skeenden. Svenskarna vågar ta till sig nya 
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tekniska lösningar samt nya metoder. Sista faktorn är den jämställdhet som råder i det 

svenska samhället, såväl på arbetsplatser som i hemmet och i övriga sammanhang (Ibid.).   

 

Om man bryter ner det svenska ledarskapet ytterligare så kommer vi ner till två viktiga 

begrepp, empowering samt coachning. När ledaren har god förmåga att delegera ut 

ansvar till sina anställda, talar vi om empowering. Ledaren skall i det här fallet fatta 

beslut med sina anställda, de skall kunna ta egna initiativ, vilket uppskattas av ledaren 

(Birkinshaw, 2002). Konsensus är av stor vikt i det svenska ledarskapet och dess starka 

inslag märks av. Det är en förutsättning för att kunna föra dialoger anställda och ledare 

sinsemellan. Att det råder stor konsensus hos svenskarna kan bero på den konflikträdsla 

som finns hos dem, där till exempel allt för stora meningsskiljaktigheter gärna undviks 

(Holmberg & Åkerblom, 1998). Andra viktiga begreppet är coachning som präglar 

svenskarnas ledarsätt. Med coachning skall en stark gruppkänsla skapas och det i sin tur 

skall påverka så att medarbetarna vill gå åt samma håll. Anställda skall kunna få 

individuell hjälp att utveckla sina prestationer och de skall även kunna få tillgång till 

löpande information som berör dem (Holmberg & Åkerblom, 1998). 

 

Anledningen till att empowering och coachning används så flitigt är för att få ut så 

mycket som möjligt från den enskilde individen. Anställda vill inte känna av en allt för 

auktoritär styrning, de vill kunna ha eget ansvar och inte känna sig övervakade. 

Medarbetarna vill ha mål ställda av ledarna som de sedan kan uppnå på egen hand, det 

vill säga ”frihet under eget ansvar”. Däremot måste ledarna tänka på att inte ge en allt för 

stor frihet till sina anställda. Det kan mycket enkelt leda till att personer som inte har 

kunskap eller utbildning i just det området har en allt för stor makt över viktiga beslut. 

Ledaren måste följaktligen ge riktlinjer till de anställda och finna en balans mellan att ge 

eget ansvar till de anställda och övervakning av de anställda. Om inte det görs kan 

slutresultatet mycket väl bli sämre än vad som önskas (Holmberg & Åkerblom, 1998). 

 

Enligt Birkinshaw (2002) är det svenska ledarskapet moget och oerhört utvecklat. Om det 

svenska ledarskapet kommer bli framgångsrikt beror på ledarens relation till de anställda 

och hur väl denne känner sina anställda, där det måste finnas en tillit sinsemellan. 

Eftersom det svenska ledarskapet präglas av icke-hierarkiska organisationer, blir det 

lättare att inta nya idéer till sin organisation.  

 

Svenska ledarskapet är som bekant, konfliktundvikande samt konsensusdriven, där långa 

beslutsprocesser och snabba implementeringsprocesser är ett faktum.  Beslutsprocessen 

visas i figuren på nästa sida. Delade meningar råder kring huruvida det svenska 

ledarskapet är demokratiskt och jämställt eller om det enbart tillhör den svenska kulturen 

att vara finkänslig och inte trampa på en annan persons tår (Söderberg & Vaara, 2003). 
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Figur 3 Den svenska beslutsvägen (Lewis, 2002). 

3.6.2 Amerikanskt management 

I USA råder, till skillnad från Sverige, en mer formell samt tydligt definierad 

ledarskapstil, med en uppgiftsorienterad inriktning.  Effektivitet och praktiska resultat är 

väsentliga aspekter inom den här typen av management och de arbetar konstant för 

framtiden, där dåtid och nutid spelar en mindre roll. Till skillnad från den svenska 

ledarstilen är amerikanerna mer utåtriktade samt individuella i sina karaktärer, de visar 

gärna inte känslor (Trompenaars & Hampden-Turner, 1993). USA har tillsammans med 6 

andra länder den högsta individualismfaktorn. De andra länderna är Storbritannien, 

Australien, Kanada, Italien samt Nederländerna. Starka band till andra existerar inte i stor 

utsträckning hos amerikanarna, vilket medför till att individualismfaktorn är så hög. Här 

är det istället mer relevant att tänka på sig själv samt sina nära och kära. Kvinnorna i 

USA är konkurrenskraftiga och påstridiga, eftersom det råder en mer maskulin prägel 

inom den amerikanska kulturen. Följaktigen kommer kvinnorollen i skymundan, då 

kvinnorna arbetar snarlikt männen (Geert-Hofstede, 2010). 

 

Amerikanarna har åtskilligt snabbare beslutsprocesser än svenskarna, eftersom tiden är en 

värdefull faktor och att leta bakgrundsfakta är därmed slöseri med tid. Företaget blev mer 

eller mindre ett instrument för ledarna, så de kan uppnå sina syften och det märks bland 

annat av i hög omsättning på chefer (Ibid.). 

 

Mycket fokus har, sedan 1970-talet, legat på den kortsiktiga lönsamheten i USA och de 

har inriktat sig på de finansiella måtten. Eftersom de saknar en strategisk långsiktig 

inriktning i samband med den ökande globaliseringen, har de amerikanska företagen 

blivit mindre konkurrenskraftiga (Nilsson & Kald, 2002). Problemen tycks dock inte 

ligga i det system amerikanarna har, där de allokerar investeringskapital. Det har många 

styrkor, som ger hög avkastning, effektivitet samt flexibilitet. Nackdelarna ligger istället i 

den bristande investering på IT-system, organisationsutvecklingar, 

medarbetarutbildningar samt leverantörsrelationer som alla är immateriella tillgångar. 

Konkurrenskraften kunde hotas på långsikt, eftersom investeringarna istället skedde på 

orelaterade förvärv till just deras affärer (Porter, 1992). 

3.6.3 Franskt management 

I franskt ledarskap läggs vikten på hierarkin, där ledarna är överlägsna varelser och 

medarbetarna skall acceptera direktiven samt utföra dem. Medarbetarna anser sig inte 

heller ha något annat val, eftersom de är väl medvetna om sin låga status och vart de 

befinner sig i den hierarkiska pyramiden. Sociala klassen spelar således en väsentlig roll 
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och den rätta utbildningen kan leda dig högt och det är mycket ovanligt att en person i 

den ”lägre” klassen försöker korsa den ”högre” klassens väg (Hofstede & Geert, 1993). 

 

Franska ledarskapet är alltså statusinriktat, de har makt och det visar ledarna gärna. 

Samtidigt förväntar sig de anställda att ledaren skall ha svar på alla frågor, kunna ge order 

och ledaren skall även kunna utföra arbetsuppgifterna bättre än de anställda. 

Beslutsprocessen inom det franska ledarskapet skiljer sig från den svenska. Besluten som 

fattas och de genomföranden som skall göras sker i en mycket snabb takt med en risk att 

integrationen uteblir, eftersom viktig kompetens lätt missas då acceptansen inte finns där 

(Mårtensson, 1998). Nedan följer en modell över den franska beslutsprocessen: 

 

 
 

Figur 4 Den franska beslutprocessen (Lewis, 2002). 

  

En fransk ledare brukar ofta beskrivas som en ”Cadre”, vilket är en status som ledaren 

erhåller genom att ha genomgått en utbildning på någon av Handelshögskolorna. 

Utmärkelsen tilldelas enbart de som anses vara värdiga den.  I de franska företagen 

föreligger en elitisk indelning, som skapar en social distans inom organisationen och 

svårigheter kan lätt uppstå i den vertikala kommunikation som finns där (Mårtensson, 

1998). Att göra affärer i Frankrike, som till exempel svensk, krävs dels att det franska 

språket behärskas och dels att ett intresse för den franska kulturen visas (Ibid.). Eftersom 

titlar är viktiga inom de franska gränserna, måste den person som kommer utifrån vara 

mer formell än den är van vid (Lewis, 2002).  

3.6.4 Kinesiskt management 

Företagsledarna i Kina har sin fokus på relationer och att skapa kontakter (Luo, 1997). 

Västvärlden har följaktligen haft svårigheter att göra affärer i Kina, eftersom västvärlden 

mestadels fokuserar mestadels på just affärerna (Gestland, 2006). När affärer skall göras 

med ett kinesiskt företag skall först en relation skapas, för att sedan göra affärer. I 

västvärlden däremot är det tvärtom, affären görs och sedan skapas nätverket med 

kontakter (Fang, 2005).  

 

Något som präglar kinesernas kultur är auktoriteten samt den respekt som absolut måste 

visas för de äldre (Bjerke, 1998). I Kina föds inte människorna som likvärdiga, vilket 
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medför att status, ålder och hierarki spelar stor roll (Fang, 2005). Således råder en 

hierarki som även skall respekteras inom kinesiska organisationer (Bjerke, 1998).  Att 

skicka en ung representant som dessutom innehaver en låg rang är således ytterst oartigt. 

Vem som skall representera företaget är därför ett väsentligt val. Med tanke på den här 

typen av hierarki är det följaktligen inte sannolikt att medarbetarna får vara med i de 

beslutsfattanden som sker i organisationen (Tsui, 2001).   

 

Förtroendet är en annan viktig aspekt, vilket skapas genom att samma personer sköter 

hela förhandlingsprocessen (Fang, 2005). I Kina skall helst öppenhet inte visas, eftersom 

det påvisar svaghet. Kineser vill därför inte erkänna att de behöver hjälp, eftersom de har 

en rädsla att få sin prestige eller ego förstörd (Ibid.).   

 

Kineser är ett tålmodigt folk som är framtidsorienterade, vilket gör att de hellre offrar 

kortsiktiga resultat till förmån för mer långsiktiga resultat (Fang, 2005). Enligt Geert-

Hofstede (2010) har Kina en relativt hög långsiktighetsfaktor, den högsta bland 

resterande av Asiens länder. De har även en låg individualismfaktor, som kan bero på 

gruppfokusen som råder i samband med kommunismen (Geert-Hofstede, 2010). I den 

kinesiska kulturen och i organisationerna ligger fokus på nätvärk och grupper och det är 

mer väsentligt än själva individen. Relationerna värderas således väldigt starkt, vilket 

medför att marknadseffektiviteten hamnar en aning i bakgrunden. Dock värderas 

relationerna starkt så länge förtroendet och det goda ryktet hos en person finns (Bjerke, 

1998). Inte nog med att relationerna är viktiga, kineserna är även väldigt specifika och 

direkta, de ogillar otydlighet. De är väldigt vidskepliga och därmed även självsäkra, 

vilket medför att de litar starkt på sin egen bedömningsförmåga och vågar därför även ta 

risker (Ibid.).  
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4 Volvo 
Det här kapitlet inleds med en kort historisk fakta om Volvo, som trattas ned till historien 

om Volvo PV. Därefter handlar kapitlet om ledarskapet inom Volvo. Kapitlet är till för 

att ge läsaren en kunskapsgrund om Volvo, för att denne lättare skall kunna förstå 

resterande delar av uppsatsen, då vi fokuserar på ledarskap inom Volvo PV. 

4.1 Volvos historia 

År 1915 integrerades ett dotterbolag till AB SKF, den svenska kullagerfabriken, vid 

namnet Volvo. Namnet kommer från latin och står för ”Jag rullar” (Fritz & Karlsson, 

2006). Grundarna Assar Gabrielsson och Gustaf Larson bestämde sig 1924 att tillverka 

en svensk bil, men det officiella datumet för Volvos grundande skedde tre år senare, den 

14 april 1927. Det var då den första bilen rullade av produktionslinjen på Hisingen i 

Göteborg, där bilfabriken fanns (Volvo Group, 2010). De första bilmodellerna som 

tillverkades i dåtidens Volvofabrik var ÖV 4, Öppen vagn, fyrcylindrig, samt PV 4, 

Personvagn, fyrcylindrig (Ne, 2010). 

 

Grundtanken Gabrielsson och Larson hade, var att tillverka fordon som kunde klara av 

Sveriges kalla klimat, de dåliga vägar som fanns på den tiden samt att fordonen skulle 

vara säkra. Mänskliga faktorn kan påverka säkerheten mycket och fordonen körs av 

människor och därför var deras grundprincip, citerat: ”Grundprincipen bakom allt vi gör 

på Volvo är – och måste alltid vara – säkert”(Volvo Group, 2010). Ända från starten har 

säkerhet, kvalitet och hållbarhet följt med i takt med att företaget utvecklades och växte 

sig allt större (Ibid.).  

 

Volvo började kort därefter även producera bussar och lastbilar. Första lastbilen 

presenterades redan i januari 1928, som snabbt sålde slut på grund av dess stora framgång 

och redan på 1930-talet började exporten av Volvos lastbilar till Europa, som 

uppmärksammade dessa. De första lastbilarna som tillverkades kallades för serie 1 

(Volvo Group, 2010). Första bussen, B1, presenterades några år senare år 1934. Men 

Volvo sade inte stopp vid bussar, personvagnar och lastbilar. 1935 förvärvade de 

Pentaverken, som tillverkade båtmotorer och på 1940-talet började även flygmotorer 

produceras. 1964 invigdes Volvofabriken på Torslanda, det så kallade Torslandaverket 

(Ibid.). 

 

Volvokoncernen, som började som ett lokalt företag, blev snabbt en global koncern. De 

skulle bli en av världens största tillverkande företag av personvagnar, 

anläggningsmaskiner, bussar, lastbilar, båtmotorer och motorkomponenter till flyg- och 

rymdindustrin (Volvo Group, 2010). 

4.2 Organisationen 

I och med att Volvo PV såldes till Ford MC under 1999, innebar det att även 

organisationsförändringar skulle bli ett faktum. Stora krav har ställts på Volvos 

medarbetare och på deras förändringsvilja. Därför infördes år 1999 ett 

utvecklingsprogram vid namnet ”The Volvo Way”. I utvecklingsprogrammet beskrivs de 
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värderingar som finns inom företaget, samt företagskulturen och en beskrivning av hur 

ledarna och medarbetarna kan samarbeta på bästa tänkbara vis. Fokus låg på att använda 

entusiasm, större energi och visa respekt för varandra, det i sin tur skulle medföra att 

Volvos mål snabbare skulle kunna uppnås. Den personpolitiska strategin som de 

använder sig av i programmet bygger på tre faktorer. Första faktorn är ”en känsla av 

samhörighet och identitet”, som skall skapas med hjälp av utvecklingsprogrammet. Andra 

faktorn är ”förståelse för förändringar”. Det skall uppnås genom en öppen dialog mellan 

fackföreningarnas representanter samt Volvos medarbetare. Tredje faktorn handlar om att 

det skall uppnås en gemensam acceptans och en identifiering av den vision Volvo 

innehaver. Det skall uppnås med hjälp av de uppsatta mål, som skall vara tydliga, 

realistiska samt utmanade (Volvo, 2010).  

4.3 Ledarskap 

För att kunna uppnå de uppsatta mål, är det viktigt att ha ett effektivt ledarskap och därför 

satsas det inom Volvo kontinuerligt på ledarskapsutvecklingar (Volvo, 2010). 

Ledarskapet inom Volvo bygger på de värderingar som finns i ”The Volvo Way”(Volvo 

Group, 2010). De anser att det är av allra största vikt att ledarskapet genomsyras av 

företagets värden om framgångar skall uppnås. För att värdena skall bli så tydliga som 

möjligt, har Volvo tagit fram en modell som bygger på dessa värden. Modellen visar vad 

som krävs för att skapa struktur, energi och engagemang, för att kunna ange inriktning, 

samt vad som krävs för att genomföra förändringar och uppnå resultat. 

Ledarskapsmodellen används vid olika tillfällen, såsom vid rekryteringar, utveckling, 

befordran, utvärdering samt belöning av ledare inom Volvokoncernen. Ett globalt 

introduktionsprogram har även införts som skall vara till hjälp för de nya ledarna. 

Programmet skall stärka den globala integrationen såväl som koncernens egen kultur och 

det i sin tur skall medföra ett skapande av ett globalt företag med gemensamma 

värderingar samt ett starkt nätverk inom företagsledningen (Volvo, 2010). 

 

Volvo anser att deras styrka, vad gäller ledarskap, ligger i att de tydligt kan definiera vad 

de menar med sina ledarskapsvärden, där tydliga mål finns uppsatta samt hur de skall gå 

tillväga för att målen skall uppnås på bästa möjliga sätt. De försöker alltid ge utrymme 

för en nyrekryterad ledare att utvecklas, förbättras samt att fördjupa den nye ledarens 

insats under anställningens gång (Volvo Group, 2010). 

4.4 Medarbetarna 

Humankapital har de senaste åren prioriterats av olika företag och organisationer och 

Volvo vill inte visa sig sämre på den fronten. Därför spelar medarbetarnas hälsa en stor 

roll för företaget men även för den enskilde individen. Volvo har deltagit i flera 

aktiviteter inom hälsa och arbetsmiljö just för att hälsa och välbefinnande är en väsentlig 

aspekt. De har försökt arbeta med att förhindra utbrändhet och stress hos medarbetarna 

och på att förbättra deras hälsa, detta bland annat genom att ha en hälsokonferens med 

seminarier och föreläsningar (Volvo, 2010). 

 

”Att förebygga utbrändhet” är ett projekt inom Volvo som fortskridit sedan 1998. Det är 

ett åtgärdsprogram där stresshantering o dylikt skall kunna hanteras på bästa möjliga vis 

och det skall vara ett stöd för det friskvårdsprogram som existerar inom Volvo. Målet är 
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att minska långtidssjukskrivningarna och i samband med det minska kostnaderna för 

företaget samtidigt som Volvo som arbetsgivare får ett ökat förtroende (Ibid.). 

4.5 Globalisering 

Mack och Renault V.I. ingår idag i Volvokoncernen och det kräver ett integreringsarbete. 

Globaliseringsprocessen ses nu tydligt, inte enbart i samband med Macks och Renaults 

ingång i Volvokoncernen, utan även med alla de personer som arbetar på Volvo. Många 

av de anställda arbetar utanför sina hemländer, för att bidra med ett kompetensutbyte och 

den här typen av arbete ökar årsvis. Volvo arbetar för att stärka den mångkulturella 

koncern de är idag (Volvo, 2010). Ett av Volvokoncernens största utmaningar, var 

integreringen av Mack och Renault V.I. till koncernen. Volvo anser att all kompetens är 

viktig för företaget och stödjer därför mångfald och internationellt samarbete. Alla är 

välkomna oavsett bakgrund, kön, ålder och dylikt (Volvo, 2010). 

4.6 Volvo Personvagnar 

 

”Volvo Personvagnars företagsfilosofi präglas av övertygelse, värderingar och 

fokusering på en rad områden. Företagsfilosofin har en tydlig affärsinriktning med starkt 

fokus på medarbetarnas insatser” – (Volvo Cars, 2010) 

 

Volvo PV, även kallat Volvo Car Corporation, ingick i Volvokoncernen från det att den 

grundades, 1927, till år 1999, då de blev uppköpta av Ford Motor Company för att år 

2010 vara under uppköp av det kinesiska företaget Zhejiang Geely Holding Group. 

(Volvo Group, 2010). Geely lade ett bud på Volvo PV under hösten 2009 och efter att 

Ford MC accepterade Geelys bud, undertecknades ett köpeavtal mellan Ford MC och 

Geely. Volvo PV blir därmed kinesiskt ägt företag under det tredje kvartalet år 2010 

(Ekonomi Nyheter, 2010). 

 

Volvo PV:s största marknader finns i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Ryssland och 

USA, men försäljningsnätverket täcker 120 länder. År 2008 hade Volvo PV en 

försäljningsminskning på 18 % jämförts med året innan, på grund av den finanskris som 

uppkom då och drabbade företaget kraftigt (Volvo Cars, 2010). 

 

Volvo PV är noga med att visa sin vision och olika aspekter de tänker på och arbetar 

med. De vill bli världens mest eftertraktade, högklassiga och framgångsrika bilmärke. 

Inom sitt utvecklingsarbete är miljö, ekonomi och socialt ansvar de tre väsentligaste 

punkterna. De brukar även presentera två pyramider, varumärkespyramiden samt 

arbetskulturpyramiden, där de visar hur hållbarhetsperspektivet integreras i verksamheten 

(Ibid.).  
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4.6.1 Varumärkespyramiden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5 Varumärkespyramiden (Volvo presentation, 2010). 

  

Pyramiden är uppdelad i tre delar, med en bas, mitt och en topp, där vardera del 

representerar olika kategorier. Basen representerar de grundkrav som Volvo PV ställer; 

premium kvalitet, kundupplevelse samt körglädje. Premium kvalitet innefattar 

materialval och kvalitetens pålitlighet. Kundupplevelse innefattar service hänseenden och 

slutligen har vi körglädjen, där bilen skall vara enkel att köra och modern. Volvo PV 

väljer mer än gärna leverantörer utifrån de ovannämnda kriterierna. (Volvo presentation, 

2010). 

 

Mittersta delen handlar om att Volvos bilar skall vara igenkännliga och ett självklart 

alternativ att välja, med sin skandinaviska design. De vill även fylla miljökraven, det vill 

säga Volvos bilar skall absolut vara så miljövänliga som det går och ständigt arbete förs 

med miljöarbetet. I toppen nämns en av de viktigaste aspekterna, nämligen säkerheten 

och de vill att kunden vid varje tillfälle skall förknippa Volvos bilar med just säkerheten. 

(Ibid.). 
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4.6.2 Arbetskulturpyramid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Arbetskulturpyramiden (Volvo Cars, 2010). 

  

 

Även den här pyramiden är uppdelad i tre sektioner som skall representera Volvo PV:s 

arbetskultur. I basen nämns det högklassiga utförandet, det vill säga att engagemang, 

ansvar och hög kvalitet skall vara primära. Mittersta sektionen handlar om tillit, 

utveckling och relationer, som medarbetarna bör anamma. I toppen finnes styrkan i ”vi”, 

som innebär att ett gott samarbete kan leda till ett gott resultat. Vi alla tillsammans är 

alltså nyckeln till en framgångsrik Volvo PV (Volvo Cars, 2010). 

Styrkan i 
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Tillit, Utveckling 
& Relationer 

Högklassigt utförande 
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5 Ledarna 
I detta kapitel skall vi redogöra för det empiriska material vi har insamlat och kapitlet 

utgår enbart från intervjuerna, där samtliga intervjupersoner är ledare i Volvo PV. 

Samtliga ledare arbetar nära produktionsnivå. Ledarna har i vår uppsats fått fingerade 

namn, vi har valt att kalla dem Anders, Lars, Peter och Jonas. Kapitlet är uppdelat 

följande, vi börjar med bakgrunden och går vidare till ledarskapet för att sedan avsluta 

med ledarskap i olika länder. 

5.1  Bakgrund 
Trots att samtliga ledare arbetat en längre tid hos Volvo PV, har de olika historier att 

berätta om hur de hamnade på just den här ledarskapspositionen. Vi börjar presentera de 

två som är äldre för att därefter presentera de yngre. 

5.1.1  Anders 

Anders är 58 år gammal och har de senaste 12 åren arbetat som chef på en 

utvecklingsverkstad där de arbetar med systemutveckling. Innan han hamnade på just den 

positionen arbetade Anders som projektledare och i samband med det kom han i kontakt 

med den position han befinner sig på idag. Efter att ha arbetat med muttrar och skruvar 

under en längre period väcktes intresset för att arbeta med människor och det blev 

drivkraften till att gå dit han befinner sig idag. Anders har gått en 4-årig teknisk 

gymnasieutbildning, men han har även läst på Komvux, påbyggnadskurser samt interna 

utbildningar inom elektronik. Ledarskapsutbildningar har han gått på både extern och 

intern, dock allt färre de senaste åren på grund av den ekonomiska kris som uppkom och 

inte tillät det i samma utsträckning. 

5.1.2 Lars   

Lars är 59 år gammal och har en intressant och ovanlig historia bakom sig. Redan i 

grundskolan valde han att inte fullfölja sin utbildning, eftersom skolan aldrig varit ett kärt 

tema för honom. Lars valde istället att börja arbeta och blev därmed springpojke på 

arkitektkontor, där det även fanns en firma i byggnaden som arbetade med modellbygge. 

Med sitt stora intresse att arbeta med nävarna och med turen att han fick arbeta på 

arkitektkontoret fick Lars så småningom en anställning på modellbyggkontoret. En tid 

senare tog han och två kollegor över stället, där Lars arbetade i ytterligare 12 år. Efter 

mycket arbete, långa arbetspass och många år i firman, ville Lars gå vidare. Turligt nog 

fick han en kontaktperson på modellverkstaden i Volvo och hamnade därefter på just den 

arbetsplatsen. 

 

Positionen som modellchef kom med tiden, men Lars’ utbildningsbakgrund var dessvärre 

inte lika bra som hans praktiska erfarenheter. Därför fick han deltaga på kvällskurser, för 

att läsa in den missade gymnasieutbildning som var ett minimikrav. Några speciella 

ledarskapsutbildningar har han inte deltagit i, men med dans som sin passion, blev han 

med tiden danstränare och det gav honom erfarenheter som skulle komma till nytta på 

chefspositionen. Med dansen medföljde övning i ledarskap, hur kommunikation med 

människor, samt det motsatta könet, skulle föras och i samband med uppträdanden 

försvann även blygheten.   
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”Jag är på mitt drömjobb nu. Att bygga framtidens bilar, skapa och forma, det är faktiskt 

bättre än ett riktigt jobb” - Lars 

5.1.3  Peter 

Peter, 44 år, arbetar som chef på Pilot Plant, på slutmonteringen av bilarna. Han är 

utbildad svetsare och svarvare, det vill säga gick Verkstadsteknisk utbildning på 

gymnasiet. Peter började arbeta på Volvo PV 1984, där han arbetade fyra år i fabriken. 

Därefter gick han över till Bilbiten, där bland annat Volvos tjänstebilar servas samt 

repareras. Även där stannade han i fyra år, som bilmekaniker och 1992 började han på 

R&D, Research & Development, där han arbetade i den så kallade FU-verkstaden och 

blev uppdragsledare. Peter arbetade fram till 2005 som uppdragsledare och fick sedan 

förfrågningen om att bli chef, vilket han tackade ja till. Innan han blev chef gick han på 

externa ledarskapsutbildningar via Volvo. 

5.1.4  Jonas 

 Jonas, 40 år gammal, började arbeta extra på Volvo PV redan efter gymnasiet. Han gick 

Drift och Underhåll linjen med inriktning på kraft och värme. 1988 började Jonas arbeta 

på TB1, målerifabriken, där han bland slipade karosser. Efter ett halvår bytte han till att 

lackera och dylikt. Han gick militärtjänstgörningen och efter den kom han tillbaka till 

Volvo PV, den här gången till TB4 som var den nya målerifabriken. Jonas var kvar till 

1997 på TB4 och fick därefter förfrågan om en chefsposition i Uddevalla, där han 

stannade i fyra år, först på måleriet och sedan på logistik. Där fick han bland annat 

erfarenhet i att varsla anställda, vilket blev en mindre trevlig upplevelse. 

 

Jonas fick en förfrågan att återvända till Volvo PV i Göteborg och det valde han att göra. 

Han blev därmed funktionsledare I TC, monteringsfabriken. Dock trivdes han inte bra där 

och återvände till måleriet, TB4, som produktionsledare och chef. År 2006 började han på 

Pilot Plant, på måleriet och där arbetar han idag som chef. 

 

Några ledarskapsutbildningar i Uddevalla deltog Jonas inte i, men när han återvände till 

Göteborg gick han på en ledarskapsutbildning för nya ledare, som sträckte sig 7-8 

månader. Han gick även en BLC- utbildning, Building Leadership Capability, som var till 

för potentiella ledare som ville gå vidare i sin karriär. Jonas anser att 

ledarskapsutbildningar är bra och skall gås på cirka vart fjärde år, för att uppdatera sina 

kunskaper. 

5.2  Ledarskapet 
När vi talar om vad ledarskap betyder för intervjupersonerna, svarar samtliga att de 

anställda skall stöttas och veta om det. Lars menar att det är viktigt att skilja på att chefa 

och att leda. En chef pekar med hela handen och ger direktiv som skall uppfyllas medan 

en ledare försöker få med sig människorna. Däremot vill han inte utelämna vikten av att 

kunna ha auktoritära drag ibland, för ibland behövs det. Men kommunikationen och 

lyssningsförmågan får inte uteslutas överhuvudtaget.  

 

”Egentligen är chefen en serviceinrättning. Man är som en oljekanna, man skall gå där 

det gnisslar och smörja” – Anders 
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 Gruppen skall fungera och ledaren måste få dem att gå mot ett givet mål. Ledarskap 

innebär även att få arbeta med människor enligt Jonas. Han anser att vissa söker en 

chefsposition för att få makt, men det har han själv aldrig funderat på. 

 

Om de själva fick beskriva sitt ledarskap så påpekade samtliga att de finns där för sina 

anställda. Jonas påpekar extra hur viktig den dagliga kontakten är med de anställda och 

han umgås gärna med dem i fikarummet, för att de skall veta att han är en av dem och att 

han är tillgänglig. Resterande försöker motivera sin personal, de är lyhörda och vill att de 

anställda skall veta att de har sina ledares fulla stöd. De försöker även vara tydliga med 

vad de vill förmedla, även om Anders erkänner att tydligheten är en av hans svagheter. 

Men trots den idealbild av hur ledarskapet beskrivs, finns det alltid en baksida på myntet, 

det vill säga det svåra i ett ledarskap. Uppsägningarna nämndes fort, att säga upp en 

person som är klart duktig för just det arbetet och att det är tvunget. Inte bara att säga upp 

en duktig person, utan även rent allmänt, då de flesta människors liv kretsar kring just 

arbetet, det är levebrödet. Anders och Peter anser att andra svårigheter är när det blir 

kommunikationsfel, de anställda förstår inte det ledaren vill ha sagt. Peter menar att det 

ibland kan vara svårt för de anställda att se det kan vill visa, eftersom vi alla är olika 

individer. Det är dessutom svårt att få alla sina anställda nöjda som ledare. Lars menar att 

han är nöjd om ungefär 65-70 % av de anställda är nöjda, att få med alla ombord är en 

svårare utmaning. Det finns inte bara små svårigheter en ledare kan stöta på utan även 

större problem, såsom dödsfall, drogproblem, sjukskrivningar, rehabilitering och 

motivationsbrist. Det är inget som går att lära ut på en utbildning, utan är en praktisk 

erfarenhet, som måste hanteras utefter situationen och personerna i fråga. Lars har 

påpekat att han inte alltid lägger lika mycket tid på alla anställda just för att vissa behöver 

mer hjälp och andra kan klara sig mer på egenhand, allt beroende på situationen. 

5.2 Ledarnas ledarskapsbilder 

 Jonas och Lars hade ingen direkt annorlunda syn på ledarskapet innan de började. Lars är 

danstränare och Jonas är hockeytränare på fritiden, och båda menar att det är snarlikt 

ledarskap med den de utför på arbetsplatsen. Anders och Peter hade däremot andra 

förväntningar. Peter antog att ledaren hade mer makt, att det var mer styrt, medan Anders 

såg hur Volvos chefer brukade agera och antog att även han kunde agera så. Snabbt insåg 

han dock att det finns lika många olika ledarstilar som det finns ledare. Ledarskapet 

påverkas av många olika faktorer, det har samtliga ledare påpekat. Det kan vara allt ifrån 

chefen ovanför som sätter press, till familjelivet, omgivningen, fritiden och hur de 

anställda mår. Det gäller alltså mer eller mindre att vara flexibel och kunna 

situationsanpassa sig, eftersom det aldrig är riktigt tydlig vad som kan påverka en själv 

idag.  

 

Att bli en bra ledare är svårt och hur en person blir en bra ledare är ännu svårare att svara 

på. Lars var snabb med sitt svar: ”Man dansar”. Peter menar att det krävs av ledaren att 

vara en god lyssnare om denna vill bli en bra ledare, men samtidigt säger han att det är 

svårt att egentligen definiera hur en person skall gå tillväga för att bli en bra ledare. Jonas 

och Anders påvisar snarlika åsikter gällande bra ledare. Vissa människor föds till det 

andra inte, vissa är ledande personer redan på dagis medan andra är tillbakadragna. 



 

- 38 - 

Genom utbildningar kan de flesta bli skapliga chefer men det krävs mer än så för att bli 

en bra ledare. När de själva skall beskriva en bra ledare, nämner de tidigare chefer men 

även VD:n Steven Odell får positiv kritik. 

 

”Han är skicklig, har en behaglig röst, han har en framtoning som du inte retar dig på, 

den ser ganska neutral ut” – Anders om Steven Odell 

 

 Andra exempel på drag som en bra ledare har är när han levererar, tar sig tid och 

coachar, visar att han eller hon bryr sig. En ledare skall alltid kunna vara densamma och 

inte ändra sig konstant, han eller hon skall ha karisma och vara en god retoriker. 

5.2.1  Ledarna och de anställda  

Samtliga ledare förmodar att deras anställda uppfattar dem, på det vis de själva försöker 

framstå det vill säga att de är tydliga, ordningsamma, empatiska och humanistiska. Lars 

däremot sticker ut med att framföra att de nyanställda anser att han är lite av en slapp 

ledare. Men han påpekar gärna åt dem att de har ett ansvar och att de har betalt för att 

utföra arbetet även under eget ansvar. Alla tror att även deras anställda har vissa 

förväntningar på hur ledare skall vara. Vissa förmodar att deras chef skall kunna allt, 

andra har föräldrar som arbetat på Volvo och har därmed fått en uppfattning hur Volvos 

chefer arbetar. Dessutom är yngre människor mer självsäkra och kaxiga, det i sin tur gör 

att kraven blir allt högre. De anställda är troligen mer kritiska idag än vad de var förr i 

tiden. 

 

När vi talar om relationer mellan ledare och anställda och hur nära den skall vara, anser 

de flesta att det bör finnas en gräns. De anställda måste visa respekt för ledaren och 

dennes fattade beslut. Det kan självklart hända att en vänskap frambringas mellan två 

individer, men inte kan nära vänskap finnas mellan ledaren och samtliga anställda. Lars 

menar även att en ledare inte skall vara gift med en av de anställda, men en kompis 

relation kan finnas och han vill att respekt skall visas. Motivering av de anställda är en 

viktig aspekt, som många tänker på idag. Samtliga ledare har ungefär samma taktik, 

ingen av dem säger ”Om du gör A, så får du biobiljetter”. De handlar snarare om att ge 

dem ansvar, kommunicera med dem, inte bara om jobb, utan även om andra teman såsom 

idrott med mera. Det är även viktigt att följa upp det uppdrag den anställde har fått på sig 

och på så sätt visa att det den anställde gör är viktigt. Lars föredrar att coacha medan de 

andra tre ledarna gärna finner en balans mellan att coacha de anställda, delegera ut ansvar 

och att ge direkta arbetsorder. En ledare får absolut inte bli för bekväm genom att enbart 

delegera ut ansvar, men inte heller för auktoritär. Det gäller följaktligen att kunna 

situationsanpassa sig och göra det som anses vara bäst just nu. Att coacha tar mer energi 

men är mycket roligare enligt Lars. Det kan bli svårt att ibland delegera ut ansvar när 

samtliga ledare även får press från ovan. Då kan alternativa aspekter tas upp istället, för 

att underlätta arbetet. 

5.3  Ledarskap: Då, Nu och Framtid 

Samtliga ledare hade sin bild av hur ledarna var förr, hur de är idag samt hur de tror 

ledarskapet kommer vara i framtiden. För att få en bättre inblick i hur de resonerar, skall 

vi presentera deras antaganden var för sig. 
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5.3.1   Anders: Då, Nu och Framtid 

Ledarskapet då var mer auktoritärt, speciellt i industrierna, vi talar då om 20- 50-talet. 

Det var en hårdare tid och cheferna styrde och ställde. Däremot började det luckras upp 

på 60-talet, det kan bero på att människorna i samhället vågade göra en revolution och 

därefter följde en mer mjukare ledarskapstil. Att ledarskapet har mjukats upp kan ju även 

bero på det faktum att kvinnornas intåg på de högre positionerna har ökat. I sin tur 

medför detta att kvinnors och mäns egenskaper beblandas och alla lär sig något nytt. För 

12 år sedan var ledarskapet mer grupporienterat, medan det nu har blivit mer att ledaren 

pekar med handen. Anders anser att utbildningarna har blivit mer vassare och det medför 

att ledarna skall vara mer tydliga än de var förr. Han anser därmed att nutidens ledarskap 

är vassare och tydligare. 

 

Framtidens ledarskap kommer säkerligen påverkas av samhällets utveckling samt 

politiken, det är vad Anders antar. Idag har vi ett mångkulturellt samhälle vilket medför 

att influenser från olika delar av världen tas in och påverkar ledarskapet. Anders anser att 

den svenska modellen hittills har varit framgångsrik och ser den gärna i framtiden också, 

även om det inte är någon garanti att den stannar. Däremot är han helt säker på att 

dåtidens ledarskap som innefattar 20- 50-talet aldrig kommer tillbaka som en ledande 

ledarskapsstil. 

5.3.2  Lars: Då, Nu och Framtid 

Lars svarade snabbt att dåtidens ledare var chefer. De pekade med handen och sa vad som 

skulle utföras, sen var det för arbetarna att sätta igång med sina arbetsdirektiv. Anställda 

var snarare robotar än mänskliga varelser. Nutidens ledare coachar, delegerar ut ansvar 

och inser vikten av att människofaktorn. Hur framtidens ledare kommer att agera beror 

helt på vilken framtid vi talar om, en kinesisk, en svensk framtid? Lars anser om den 

svenska ledarskapstilen fortsätter vara lika central i framtiden, kommer människan få mer 

ansvar och människan kommer ledas åt rätt håll. Det skall finnas ett bra team med bra 

kompetens och ledaren skall vara den som leder teamet. 

5.3.3  Peter: Då, Nu och Framtid 

Dåtidens ledare hade drag av en diktator, de gav arbetsdirektiv som skulle utföras, utan 

att ifrågasättas. Ledaren idag försöker däremot få med sig sina anställda på ett helt annat 

sätt än förr. Anställda skall vara delaktiga och ta eget ansvar. Men de skall inte få vara 

med och bestämma allt, för det i sin tur hade inte varit ett välfungerande koncept. Vi 

lever i ett stressigt samhälle idag, där allt skall ske snabbt och utrymmen för diskussioner 

blir allt mindre och det kommer även fortsätta så i framtiden, enligt Peter. Så när han 

skall förutspå framtidens ledarskap så antar han att det kommer gå bakåt och likna 

dåtidens ledarskap, just på grund av stressen och tidsbristen. Däremot hoppas han 

innerligt att han har fel om sina spådomar. 

5.3.4 Jonas: Då, Nu och Framtid 

Precis som resterande ledare, framför även Jonas att dåtidens ledarskap var mer av det 

auktoritära inslaget där ledaren sa vad som gällde, sen var det bara för de anställda att 

arbeta. Idag däremot ligger fokus på coachning och lagarbeten, vi skall alla ta hjälp av 

varandra och det anser Jonas vara ett mer effektivt sätt att leda på. Framtidens ledarskap 



 

- 40 - 

beror bland annat på företagskulturen som kommer finnas då. De framtida ledarna är 

kineserna och det återstår att se hur de har tänkt att Volvo skall styras. Men hoppet ligger 

i att det demokratiska ledarskapet skall hålla sig kvar, där ledaren coachar och inte enbart 

ger direktiv till de anställda. 

5.4 Ledarskap i Sverige och omvärlden  

Vi har beskrivit ledarnas syn på ämnet ledarskap och sedan lagt fokus på då, nu – och 

framtidens ledarskap. Vi skall avsluta detta empiriska kapitel med hur ledarskap kan 

variera på nationell nivå. Vi utgår enbart från intervjuerna och vad ledarna har sagt. 

5.4.1  Svenskt ledarskap 

Svenska ledarskapet handlar mycket om att diskutera och få alla delaktiga, det skall inte 

vara någon speciell rangordning. Här finns tilliten för människan och frihet under eget 

ansvar, både ledarna och medarbetarna är lika värda, det råder jämställdhet. Att det 

svenska ledarskapet är mer demokratiskt kan bero på att svenskar vågar ta sig an 

nytänkande och det kan ha medfört att ledarskapet inte är lika hierarkiskt. De mjukare 

värden som Sverige går mot kan även ha uppkommit i samband med den svenska 

historien, där det bland annat inte varit krig under många år, där det svenska folket bor på 

en story landyta, men med få invånare, som medfört att de kunde ha större åkrar.  

5.4.2  Omvärldens ledarskap 

I både Tyskland, USA, Belgien och Frankrike råder en annan ledarskapstil än i Sverige. 

Det är viktigt att skilja mellan chef och anställd, det hierarkiska har inte försvunnit ännu. 

Jämför vi ett möte i Sverige och ett möte i USA, så brukar det diskuteras mycket på de 

svenska mötena. Därefter sker en eventuell mail kontakt, och sedan kan ett beslut fattas. 

Amerikanarna däremot går inte ifrån mötet förrän ett beslut är fattat. Samtliga ledare 

menar att södra Europa har ett annat temperament än vad svenskarna har, vilket även gör 

att de inte verkar lika lugna. Ledarna menar dock att det kan vara en bra blandning när 

Sverige samarbetar med andra länder. De anser att de lärt sig något av bland annat 

amerikanerna men att det även är vice versa. 
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6  Avslut och analys 
I detta kapitel påbörjar vi med en analys samt slutdiskussion och avslutar med ett förslag 

för vidare forskning. Här skriver vi utifrån våra egna åsikter, där vi tar upp saker vi 

nämnt i teorin och empirin för att kunna skapa en intressant analys. 

6.1 Analys 

Ledarskapet och dess olika stilar har blivit ett intressant fenomen att studera allt eftersom 

åren fortskrider. Ledarna utbildas ständigt till att bli bättre, tänka på medmänniskan 

samtidigt som han eller hon skall kunna leverera resultat. Följaktligen skall ledarna gärna 

arbeta på ett mer demokratiskt vis än förr och vara mentorer åt sina anställda. Med den 

globalisering som sker idag upptäcker vi således att ledarskapet skiljer sig åt över 

gränserna. Stämmer då de teorier det forskats kring, med Volvo PV och dess 

organisation? 

6.1.1 Ledarskapet utvecklas 

Fokus har allt mer lagts på coachning, mentorskap samt de anställdas välbefinnande 

(Ting & Hart, 2004). Varför har vi idag börjat tänka så mycket på medmänniskan, då det 

förr ansågs som en självklarhet att enbart ha en hierarkisk ordning, där resultaten spelade 

den viktigaste rollen? Vi får börja med den första aspekten, nämligen omgivningen och 

samhället. Inte helt överraskande har samhället utvecklats i en rask takt, där kvinnor och 

män blivit jämställda, där den hierarkiska ordningen en aning suddats ut, där varje 

individs röst är viktig. Egentligen är det inte konstigt att vårt samhälle utvecklats och att 

till exempel ledarna blivit mer eller mindre tvungna att anamma den demokratiska 

ledarstilen allt mer. Allt eftersom åren går börjar allt fler studera och på så vis intager de 

ny kunskap om allt från ekonomi, till samhällsfrågor och teknologi med mera. Kunskapen 

ökar därmed och vi människor vet allt mer våra rättigheter och hur vi kan och inte kan bli 

behandlade. 

 

Idag är det 80-talistern som sakta men säkert kommer in på arbetsmarknaden och skall ta 

över. 80-talisterna är, till skillnad från 40-talisterna, mer rastlösa och vill konstant leta 

efter nya möjligheter och utmaningar (Bernthal & Wellins, 2006). Enligt ledarna på 

Volvo PV är de unga idag mer djärva än förr och vågar stå på sig. Det i sin tur medför att 

ledarskapet bör förändras, då de anställda vågar satsa mer och ställa högre krav.  

 

I teorierna nämndes hur ledarskapet var mer auktoritärt förr och hur det idag får en allt 

mer demokratisk inriktning. Självklart kan det ha skett en sådan utveckling i många 

branscher och organisationer. Men vi skall nu fokusera på Volvo PV, deras organisation 

och ledarskapsutveckling. Efter att ha läst teorier och studerat den insamlade empirin 

kunde vi se att de går i en annan riktning en vad som påvisas i teorin. De har genomfört 

en regression, där det auktoritära ledarskapet börjat återkomma. Faktorerna som påverkar 

den utvecklingen kan vara många. Vi börjar med det faktum att effektiviteten kan ha en 

inverkan på ledarskapet och dess auktoritära stil i nutiden. Om mycket måste levereras på 

kort tid, finns tiden inte till för att enbart utföra demokratiska diskussioner ledare och 

anställda sinsemellan. Ledaren kan då mer eller mindre tvingas ta till den auktoritära  
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ledarstilen och peka med hela handen. Det behöver dock inte innebära att ledarna inte vill 

delegera ut ansvar, utan snarare att de inte hinner. Tidspressen från ovan kan vara för stor 

för att hinna med och fullfölja alla måsten som krävs inom ett demokratiskt ledarskap. 

Sedan får vi heller inte glömma att auktoritära drag i ledarskapet inte enbart behöver 

innebära nackdelar. Ibland måste faktiskt foten sättas ner för ledarens roll är att leda och 

bestämma hur saker och ting skall gå till. Därför kan inte medarbetarna alltid vara med 

och diskutera, annars hade ledarens roll inte varit lika nödvändig. Vi kommer även i 

senare delen av analysen och slutdiskussionen diskutera att hur nationalkulturen kan 

påverka ledarskapet. 

6.1.2 Humankapital 

Samhällets utveckling innebär inte enbart positiva utvecklingar, såsom jämställdhet och 

kunskap, utan även negativa aspekter såsom stress och högre krav. Snabba 

utvecklingstakten och alla konkurrenter medför att en organisation och dess anställda 

måste vara på högvarv för att ständigt kunna röra sig bland de bästa. Idag skall de 

leverera resultat i en rask takt samtidigt som arbetsdagarna är långa och fartfyllda. 

Stressen leder till långa sjukskrivningar, en oerhörd kostnad för företagen (Westerberg, 

2002). Fokus börjar därför falla allt mer på humankapitalet för att minska 

långtidssjukskrivningarna. Allt fler kommer till insikt att människan faktiskt är en viktig 

resurs för företaget. Men alla diskussioner kring humankapitalet och vilka åtgärder som 

bör vidtas får oss att undra, är det mycket snack och lite verkstad? Visserligen märks det 

av på de flesta arbetsplatser att en förbättring har skett när vi ser till individerna i en 

organisation, men hur väl kan de anställda på till exempel Volvo PV, bandet motiveras. 

Hur kan en ledare bevisa för en anställd, att om du står på detta band, göra samma 

uppgifter dag in och dag ut, så lyckas du med det här? Det är mycket enkelt att tala om 

ansvarsdelegering, men hur delegeras ansvar ut om det inte finns något att dela ut 

överhuvudtaget? Det teoretiska fallerar därmed eftersom det inte går att applicera fullt ut 

i praktiken. När vi studerat teorierna fick vi känslan av att de funkar mycket väl i ett 

kontorslandskap eller på en yrkesgrupp där det ständigt sker nya saker, till exempel hos 

polisen, där varje utryckning är en ny upplevelse. Men när vi återkommer till Volvo kan 

vi fråga oss hur väl det går att arbeta på det här viset, eftersom många arbetsuppgifter är 

väldigt låsta. Ibland får vi bilden av att allt prat om humankapitalet snarare blivit än trend 

än något ledarna faktiskt utför.  

 

Oavsett hur de anställda motiveras, finns det alltid problem en ledare måste handskas 

med. Samtliga ledare nämnde i intervjuerna, att problem såsom långtidssjukskrivningar, 

drog- och alkoholproblem och dödsfall är några av problemen. Vi lär oss ständigt om hur 

viktigt det är, som ledare, att motivera sin personal och få dem att må bra. Men hur 

hanterar vi som ledare en sådan situation om den uppkommer? En sak som är viktig att 

förstå, är det faktum att det rätta svaret inte finns på hur vi skall gå tillväga i sådana 

situationer. Mycket enkelt kan vi säga att ledaren kan hänvisa den anställde till rätt 

personer, för att denne skall få rätt hjälp. Men tyvärr anser vi inte att det är fullt så enkelt. 

Hur vi än vrider och vänder på situationen, så påverkas både ledaren, de anställda samt 

den drabbade av händelseförloppet. Alltså går de inte bara att avvisa situationen, även om 

ledaren själv inte kan vara en psykolog eller liknande, så måste ändå någon form av stöd 

finnas. Hur ledaren skall gå tillväga är väldigt svårt att svara på, situationen och 



 

- 43 - 

personerna i den är avgörande faktorn till hur ledaren skall gå tillväga. Det blir en 

utmaning, minst sagt att lära ut någon hur den skall hantera ett visst läge. Ledaren bör 

våga ta hjälp av till exempel andra erfarna ledare om de är osäkra, eller dylikt, för även 

ledaren kan behöva hjälp i svåra situationer.  

 

Som vi tidigare nämnt är Volvo PV amerikansktägt och skall under år 2010 förvärvas av 

Geely, ett kinesiskt företag. Amerikanska stilen har satt sin prägel i Volvos korridorer 

och det bekräftar samtliga ledare vi intervjuat. Inte nog med att de anställda skall 

motiveras, alla problem skall handskas och dylikt, nu måste även ledarna se till sitt 

humankapital utifrån ett perspektiv, som påverkas av USA och möjligtvis även av Kina i 

framtiden. I samband med förvärvningsprocessen, samt den som skedde 1999, när Ford 

förvärvade Volvo PV, får inte de anställda glömmas. Även de har en invänjningsprocess 

att genomgå. Som ledare inom Volvo PV, skall nu sådana aspekter hanteras, såsom att 

vara en god coach, kunna motivera, finnas till hands i vått och torrt samtidigt som de 

anställda skall kunna arbeta utefter amerikanska normer, åtminstone de som lyckats ta sig 

in i Volvo PV:s organisationskultur. Med andra ord är detta en uppgift, som är lättare sagt 

än gjort, men som måste utföras. Ett utländskt ägande påverkar således alla, inte enbart 

ledarna, utan även de anställda och det får verkligen inte ledarna bortse ifrån. Om de 

anställda arbetat en längre period och är vana vid en viss företeelse skall ske just då, kan 

det bli svårare att anpassa sig efter den nya situationen. 

  

Hur påverkas då humankapitalet av ledarskapets utveckling? Från att ha funnits i 

bakgrunden till att få all fokus på sig, har humankapitalet börjat ses som en mycket viktig 

drivkraft inom en organisation. Det är inte enbart grupp anställda vi talar om, utan något 

en organisation inte kan fungera utan. De utgör en viktig del av arbetsprocessen och visst 

har de anställda påverkats av den utveckling som skett. Inte nog med att de allt mer blir 

informerade och skaffar kunskap om sina rättigheter, de vågar ta för sig mer. Från att 

enbart varit underordnade och fått utöva sina uppgifter, efter beordringar har de nu börjat 

få mer ansvar av sina ledare. Inom Volvo PV och produktionen är det extra viktigt att få 

de anställda att känna sig behövda, eftersom arbetsuppgifterna är mer eller mindre 

monotona. Men en viktig aspekt får inte glömmas, nämligen svårigheten med motivering 

och ansvarsdelegering på en monoton arbetsplats. Visserligen sköts det bättre nu än förr, 

även om amerikanskt ägande inneburit lite mer auktoritära drag i ledarskapet. Vi har fått 

lite av en bild, att många gånger ledarskapet präglas av de auktoritära dragen som enligt 

teorierna inte kännetecknar nutidens ledarskap. Vi antar dock att ledarna försöker få med 

de anställda i beslutsfattandet, genom att få fram deras åsikter. Huruvida de lyckas eller 

inte kan helt och hållet bero på den situation som råder här och nu, men även vilka 

anställda de har att göra med. Vissa kan föredra att säga sin åsikt medan andra bara vill 

gå till sitt arbete för att utföra sina sysslor och sedan gå hem. Men frågan är snarare hur 

det kommer fungera i framtiden? Inte nog med att ledarskapet i sig kommer att utvecklas, 

men Volvo PV kommer vara kinesiskt ägt och det kommer i sin tur påverka 

organisationen, dess ledare och dess anställda. Hur kommer då humankapitalet 

prioriteras? Eller kanske hamnar humankapitalet i skymundan? Blir det fler missnöjda 

anställda, fler nöjda? Kanske blir ledarskapet av en mer auktoritär karaktär, och 

eventuellt sker en regression, så att dåtidens ledarskap och dess drag kommer fram igen. 

Helt plötsligt hamnar humankapitalet i bakgrunden igen. Frågan är bara om det kommer 
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accepteras av de anställda, att hamna i skymundan och inte få något att säga till om 

överhuvudtaget. Vi kan enbart spekulera, facit i hand har vi inte, i varje fall inte för 

framtiden. 

6.1.3 Organisationskultur och ledarskap 

Volvo PV har gått från att vara svenskt ägt, till amerikanskägt och skall under 2010 

förvärvas av ett kinesiskt företag (Volvo Group, 2010). Med andra ord har Volvo PV:s 

personal fått bevittna hur organisationskulturen förändrats genom åren i samband med 

Ford MC:s förvärv av Volvo PV. Samtliga intervjupersoner har påpekat att skillnaderna 

har märkts av i ledarskapet och i atmosfären i Volvo PV:s korridorer. När vi talade om att 

det är svårare att komma undan med att enbart peka med hela handen i sitt ledarskap 

svarade intervjupersonen Anders:  

 

”Ja, det är svårare, för att den svenska kulturen inte är sådan. Man kanske tycker det är 

lite mesigt, vi pratar och pratar men kommer aldrig någonvart. Och det är väl den 

kritiken som Ford hade på oss” – Anders 

 

I teorierna beskrivs amerikanskt ledarskap som individuellt ledarskap med snabba 

processer, där känslor inte gärna visas (Trompenaars & Hampden-Turner, 1993) och visst 

påverkas ledarskapet av den kultur som råder i den organisationen och samhället. Volvo 

PV:s fabriker må befinna sig i Sverige, men en amerikansk prägel påträffas inom 

organisationen. Vi anser att det kan finnas många fördelar när organisationerna arbetar 

över gränserna. Att enbart arbeta utefter det svenska ledarskapssättet som är försiktigt 

och det amerikanska som är tydligt, resultatinriktat och individuellt, kan hämma 

utvecklingen. Det behöver inte vara en stor nackdel att arbeta på ett eller annat vis, men 

som vi tidigare påpekat kan det vara en fördel för utvecklingen om andra synvinklar 

anammas. Globalisering, integration och samarbete över gränserna kan minska våra 

fördomar och öka våra kunskapsförråd istället. Om en organisation å andra sidan slutar 

växa medan samhället utvecklas, kan det stjälpa organisationen (Donaldsson & Lorsch, 

1983). 
 

Vi lämnar för ett ögonblick ledarskapet och kulturen över gränserna och håller oss inom 

enbart organisationen och dess kultur. Som vi nämnde i teorin är det en 

förändringsprocess, ledaren skapar, förstör och förändrar med hjälp av medvetenhet 

(Schein, 1992). Precis som i alla andra organisationer, har även Volvo PV en egen 

organisationskultur. Jonas nämnde i intervjun hur viktigt det är för honom som ledare att 

lära känna sina anställda, umgås och prata med samtliga av dem varje dag. Till exempel 

kan detta ske i fikarummet, där de pratar om gårdagens fotbollsmatch och på så vis 

skapar han och medarbetarna en starkare sammanhållning. Enligt Schein (2004) kan 

subkulturer lätt uppkomma då bland annat personer har liknande arbetsuppgifter eller lika 

hög grad av ansvarsområde. Att skapa en god sammanhållning i en organisation eller 

division är ytterst fördelaktigt, i synnerhet om det medför motivation hos medarbetarna. 

 

Hur skapas då sammanhållning? Går det verkligen att umgås med sina anställda varje dag 

eller är det en drömvärld? Ännu en gång är det viktigt att tänka på vilken organisation det 

handlar om. Är det ett litet kontorslandskap med 10 personer på avdelningen eller är det 
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bandet på Volvo med många fler anställda? Inte bara antalet anställda spelar roll, utan 

likaså vad som är huvudsysslan på just den avdelningen, divisionen, företaget och så 

vidare. Något vi lär oss i teorierna är att skapa en sammanhållning och lära känna våra 

medarbetare, motivera dem så de känner att de hör hemma på den arbetsplasten. Men i 

praktiken är det inte alltid fullt lika enkelt, då allt i en organisation inte flyter på som det 

beskrivs i teorierna. Självklart går det inte att beskriva hur allt skall hanteras i en teori, 

därav stiger praktikens betydelsefullhet in. 

 

Återigen skall nationalkulturen tas upp, vilken roll den spelar samt hur kan 

organisationerna på bästa sätt kan anamma de olika aspekter som präglar kulturen. I 

Sverige präglas kulturen av kollektivismen, medan USA präglas av individualismen 

(Birkinshaw, 2002). I intervjun nämndes hur även tyskarna arbetar på ett visst sätt, där 

allt skall ske ledarna sinsemellan. En av Volvos PV:s ledare fick följaktligen inte själv gå 

fram till de anställda, utan skulle kommunicera med dem via deras ledare. Där sker en av 

alla kulturkrockar, eftersom en större jämställdhet råder i den svenska kulturen. Till en 

början måste skillnaderna accepteras om ett samarbete skall kunna utföras men att lära 

sig av varandra är också en väsentlig del i samarbetet. Skillnader nationer emellan 

behöver inte enbart innebära nackdelar. En stark amerikansk individualism kan hjälpa 

den svenska mentaliteten och handlingssättet att bli starkare, genom att tuffa till den 

svenska mentaliteten . Likaså kan ett svenskt ledarskapssätt anammas i USA och därmed 

kan en bra blandning utföras. Nationalkulturen är viktig idag just på grund av 

globaliseringen och att praktiskt taget allt sker över gränserna. Det kan vara alltifrån 

semester, till studier, arbeten samt olika typer av affärer företag sinsemellan. Eftersom 

världen idag är liten, då transporteringen från punkt A till B har underlättast drastiskt, tar 

vi oss snabbt till olika delar av världen och möter alla typer av människor. För att kunna 

ha ett bra samspel måste vi kompromissa, lyssna på varandra och ta in ny kunskap. 

Framtiden kan inte förutspås, men om utvecklingen fortsätter i den här takten lär 

gränserna suddas ut ytterligare. När gränserna suddas ut kommer kulturerna mötas allt 

mer och en integration blir ett faktum. Kunskapen om andra kulturer bör därför ökas så 

att integrationen kan underlättas. Med all förmodan kommer det inte vara en enkel 

process, men en nödvändig sådan om gränsöverskridande samarbete skall vara möjlig. 

 

När vi ser till de olika ledarskapstilarna inom bland annat Sverige och USA kan vi se spår 

av nutidens ledarskap i Sverige och dåtidens i USA. Många faktorer kan påverka varför 

det är just så. Ser vi till samhället och dess utveckling, kan vi märka hur Sverige har blivit 

ett allt mer jämställt land där alla har lika rättigheter. Det är inte enbart prat om 

jämställdhet, utan även en utveckling av den.  Hur som helst påverkar svenska samhällets 

utveckling, även andra aspekter, såsom en organisations utveckling och dess syn på bland 

annat jämställdheten. Idag kan män och kvinnor, unga och äldre vara ledare. Idag fikar 

chefen med sina anställda och de anställda deltar på möten och deras åsikter är minst lika 

viktiga som ledarens. Återgår vi till USA, där samhället ser mer annorlunda ut så kan de 

likaväl arbeta med jämställdhetsfrågorna, i samma utsträckning som svenskarna, men 

klyftan syns ändå mer. Amerikanarna präglas av en mer dåtida ledarskapstil, som med 

stor förmodan påverkats av samhället. I USA finns det en hierarkisk ordning, en 

samhällsklyfta som är mer en tydlig. Det finns fattiga människor, det finns rika, det finn 

”riktiga” amerikaner och det finns invandrare. Samma typer av människor finns i Sverige, 
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men det svenska samhället låter inte klyftorna vara så stora som de är i USA. I Sverige 

skall alla ha en chans och det är näst intill omöjligt att misslyckas, har du inget arbete 

finns alltid A-kassa, eller socialbidrag av olika slag. Med andra ord skall alla på något vis 

kunna klara sig. Dock skall det inte missförstås, Sverige är inget sagoland, där alla lever 

lyckliga i alla sina dagar, snarare skall jämförelsen vara till hjälp för att inse 

samhällskillnaderna mellan i detta fall Sverige och USA. 

 

Tillbaka till USA:s samhällsklyftor, som är stora, som verkligen skiljer på rika och 

fattiga. De lever redan i samhället i en hierarkisk ordning, de vet mer eller mindre sin 

plats i samhället och sina möjligheter, beroende på den finansiella kapacitet de har. USA 

kännetecknas även av en större rörlighet mellan olika sociala skikt, än i Europa .  Inte 

konstigt att det tas med i organisationskulturen, för som vi nämnde ovan, samhällets 

utveckling präglar ju även organisationens utveckling.  De anställda blir automatiskt 

underställda och ledarna fattar besluten. Organisationer i USA, som även är ett mycket 

större land än Sverige, har dessutom många fler konkurrenter än vad svenskarna har. Ena 

dagen är du på marknaden, andra är du borta. Snabba beslut blir således viktiga att fatta 

och tiden är ett mycket värdefullt ting. Det kan leda till amerikanarnas auktoritära 

beteende bland ledarna. Nationalkulturen, samhället, påverkar alltså en organisation och 

dess anställda. Även vår uppväxt i en viss kultur påverkar oss, eller den bakgrund vi har 

med oss, till exempel om föräldrarna tillhör en annan bakgrund än den vi lever i. Om vi 

tar svenskar som exempel, är en stereotyp svensk, tillbakadragen, som inte släpper in vem 

som helst i sin lilla krets. Svenskar låter folk tala till punkt och inte konstigt att det syns 

på bland annat affärsmöten. Folk från andra kulturer, som Sydeuropa, har ett helt annat 

beteende, där mycket handgester görs när de pratar och där de flesta talar i mun på 

varandra. Det kan ju ses på deras möten, eftersom kulturen präglar dem och deras sätt att 

vara. Sen finns det självklart alltid undantaget som bekräftar regeln. 

6.1.4 Framtidens ledarskap 

När framtiden diskuteras uppkommer olika antaganden om vad som kommer ske med 

ledarskapet. Enligt Hernez-Broome och Hughes (2004) kommer ledarskapets utveckling 

vara en utmaning, men en intressant sådan. En väsentlig aspekt kommer vara att bevisa 

människans betydelsefullhet inom organisation. I intervjuerna nämner några av ledarna 

att ledarskapet kommer hamna i regression, dock inte tillbaka till den auktoritära stil som 

rådde under 20- till 50-talet. Motiveringen är att den tillvaro vi lever i blir allt mer 

stressig och då hinner inte ett demokratiskt ledarskap utföras under samma utsträckning. 

Däremot hoppas de att utvecklingen sker i den riktning den går nu. I intervjun med Lars 

nämner han dessutom att framtidens utveckling beror på vilken framtid vi talar om; 

kinesisk, svensk och så vidare? 

 

Ledarskapet har utvecklats och fått ett mer demokratiskt synsätt, speciellt de senaste 20-

30 åren. Säkerligen beror detta på aspekter, några av dem är samhällets utveckling, 

politiken, kunskapen vi fått idag. Som vi nämnt tidigare, har vårt samhälle utvecklats till 

ett mer jämställt samhälle som även kan ses på ledarskapet i de olika företagen. 

Utbildningar inom ledarskapet, som en gång i tiden inte sågs som de nödvändigaste har 

idag nästan blivit ett måste. Fokus ligger på individen, och dennes stora betydelse. Vi ser 

en intressant utveckling från dåtiden till nutiden och vi kan enbart spekulera vad som 
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hända skall i framtiden. Förr i tiden hade vi överallt en hierarkisk ordningsföljd i vårt 

samhälle, det fanns bönder, borgare, adelsmän och präster. Vissa fick inte alls uttrycka 

sin åsikt, medan andra hade all makt. Nu har vi gått långt tillbaka, men om vi åker fram 

till 1900-talets början, fanns även där en hierarkisk ordning. De rika hade makten, de 

hade pengarna, de kunde ses som allsmäktiga, medan de fattiga fick arbeta hårt för sitt 

leverbröd, betala någon form av skatt till staten och hoppas på att det en dag skulle bli 

bättre. Trots att de fattiga tillhörde en stor del av samhället hade de inte mycket att säga 

om, de skulle bara lyssna och vara glada att de fick en chans att arbeta, att leva. 

Människorna tolererade det och på många ställen i världen är det tyvärr fortfarande så. 

Ledarna gavs en mycket större möjlighet att arbeta på sina egna villkor, att jaga resultat, 

vinster och rikedom. De gav minimalt till de som utförde mest arbete, de kunde säga vad 

de skulle utföra och med största säkerhet veta att det skulle bli utfört. Kunskapen var inte 

lika bred, då möjlighet till utbildning inte var lika självklar som idag, speciellt då en 

person tillhörde en fattig familj.  

 

Med tiden skedde dock förändringar, allt fler vågade stå på sig, blev mer pålästa och 

visste sina rättigheter. Klyftor som en gång fanns mellan rika och fattiga, mellan ledare 

och anställd, började sakta men säkert suddas ut. Auktoritära ledarna skulle förr eller 

senare störtas, eftersom människorna inte tolererade det längre. Anställda vågade strejka, 

de vågade vägra att utföra arbeten med orimliga krav och löner. Ledarskapets utveckling 

är väntad, eftersom den måste förändras, för att ingen kommer tolerera det gamla sättet 

att arbeta på. Om ett samhälle utvecklas måste även organisationen utvecklas, annars 

kommer det inte fungera i längden. Ledarskapsutbildningarna har säkert haft sin 

påverkan, men inte minst all forskning som utförts om ledarskapet och alla påverkande 

faktorer runt omkring. Vi har blivit allt mer upplysta och det för oss till nutidens 

ledarskap, där individen är en mycket viktig del i kugghjulet. Ledarna kan inte styra och 

ställa hur de vill och de vill säkert inte göra så heller, eftersom medkänslan för individen 

börjat blomstra upp. Den anställde är inte längre ett redskap, utan en levande individ som 

måste må bra för att kunna leverera för företaget. Hur kommer då framtidens ledare att 

agera? 

 

Visst är det svårt att förutspå framtiden, men vi kan ju alltid göra antaganden om vad som 

möjligen kan ske. I takt med samhällets och teknikens utveckling, måste även 

organisationerna försöka hålla samma tempo. Konkurrensen lär bli hårdare och fel 

kommer svårare att accepteras. Mycket möjligt kan det betyda att ett ledarskap inom 

Volvo PV backar tillbaka till en hierarkisk och auktoritär organisationskultur, men 

förmodligen inte som det var förr, eftersom de anställda troligtvis aldrig hade tolererat 

det. Men innan antaganden om Volvo PV:s framtid görs, måste en sak klargöras; när är 

framtiden? Är det imorgon, om en vecka, om 10 år, om 30 år? Vi ser framtiden som 

morgondagen och skall framtiden diskuteras i analysen, så syftar vi på en framtid om 20 

år och framåt, då det finns gott om tid att se på utvecklingen. Skulle vi se på framtiden 

som är imorgon, lär inte mycket förändras. Framtiden om 1 vecka, en månad eller ett år 

lär inte heller vara allt för annorlunda, inte vad det gäller ledarskapet i varje fall. 

Småförändringar lär ske, det gör det ständigt, men några drastiska slutsatser kan med 

största sannolikhet inte tas.  
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Vidare tillbaka till framtiden om 20 år och framåt. Volvo PV:s organisation har blivit 

influerad av Fords organisationskultur och med all sannolikhet kommer de även påverkas 

av Geelys kultur. Som vi nämnt i teorikapitlet, har kineserna en hierarkisk organisation, 

där respekten för ålder och status är stor. Visst kan det bli en kultur krock, eftersom Kinas 

och Sveriges organisationer arbetar allt annat än snarlikt. I Volvo PV lär samtliga 

anställda och ledare få anpassa sig till det faktum att en hierarkisk ordning kan införas. 

Kanske kommer den inte vara lika märkbar som i Kina, men visst finns möjligheten att 

hierarkin återkommer. När Volvo PV skall skicka representanter till Kina, lär de får tänka 

efter två gånger innan de skickar iväg en person, efter som kineserna inte gärna vill att 

unga personer skall göra affärer. Självklart behöver det inte innebära att enbart de 

anställda i Sverige får anpassa sig, mycket väl kan det hända att kineserna som arbetar på 

Geely väljer att släppa lös på trådarna. De kan mycket väl själva arbeta en del utefter den 

svenska mentaliteten, där hierarkin faktiskt plattas ner en aning. Huruvida utvecklingen 

kommer ske och om påverkan kommer vara negativ eller positiv återstår att se, men 

förhoppningsvis blandas det bästa ur båda världar. Ett arbete för demokratisk ledarskap, 

kommer förhoppningsvis fokuseras på även i framtiden och kommer säkert vara 

applicerbar på många organisationer. I Volvo PV däremot kommer ledarskapsarbeten 

fortskrida som nu, men inte vara lika applicerbart på grund av den organisationsmiljö 

som råder där. På vissa divisioner kommer ledarna kunna arbeta på ett demokratiskt vis, 

som i kontorslandskapen, men på bandet till exempel lär de auktoritära dragen prägla 

ledarskapet. Volvo PV:s framtid inom ledarskapet kommer, precis som alla andra 

industriella företag, förmodligen inte utvecklas i lika hög grad som till exempel ett 

handelshus. Anledningen kan vara just att det i industriella företag arbetas mer monotont, 

det finns speciella rutiner som måste utföras på erlagd tid, vilket medför att det blir 

svårare att arbeta fritt. Vi får hoppas att framtiden har goda utsikter för Volvo PV, men 

det återstår att se. 

6.2 Slutsats 

I vår magisteruppsats har vi forskat kring dåtidens och nutidens ledarskap, vilka 

skillnader som finns samt om ledarskapet påverkas av nationalkulturen. Teorierna vi 

läste, applicerade vi sedan på Volvo PV, företaget vi valde att undersöka.  

6.2.1 Dåtidens och nutidens ledarskap 

Dåtidens ledarskap hade mer auktoritära drag, där ledaren pekade med hela handen och 

de anställda utförde det som var tillsagt. Med tiden tonades de auktoritära dragen bort och 

utvecklades så småningom till ett demokratiskt ledarskap. Idag skall ansvar delegeras ut i 

större utsträckning och de anställda skall känna att de också kan utvecklas och inte enbart 

göra det de har blivit tillsagda att göra. Inom Volvo PV, har däremot utvecklingen gått åt 

det andra hållet. Ledarskapet har genomgått en regression de senaste åren och peka med 

hela handen har blivit vanligare. Dock skall vi notera att det inte är lika auktoritärt som 

det var än gång i tiden, men utvecklingen påvisar inte att det som kännetecknar nutidens 

ledarskap inte är fullt applicerbart på Volvo PV. En sak skall vi ha i åtanke, den 

industriella miljö som råder inom Volvo PV:s väggar. Miljön som råder kan medföra 

svårigheter att leda på ett mer demokratiskt vis, eftersom yrket på produktionsnivå är mer 

monotont än exempelvis på kontoren. Det blir då svårare att motivera personalen och att 

de själva skall kunna ta ansvar och arbeta mer fritt. I kontorslandskapen, eller på 
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avdelningar där bandet inte finns, kan däremot frihet under eget ansvar ges de anställda. 

Där är det inte styrt i samma utsträckning och därmed blir det inte fullt lika monotont att 

arbeta på de avdelningarna.  

 

Kunskapen om ledarskapet idag har ökat betydligt, jämförts med förr och fokus har lagts 

på hur en bra ledare skall agera. Humankapitalet är en viktig resurs och det har man 

börjat inse de senaste 20 åren. Dåtidens ledare ville enbart se resultat och att lägga en 

tanke på de anställdas välbefinnande var inget som var av prioritet. Däremot har 

forskningen påvisat att det just är människan som är ett mycket viktigt kugghjul i hela 

processen. Blir det alltför många sjukskrivningar eller omotiverade människor, lär 

organisationen få ett platt fall och då kan inte de efterlängtade resultaten uppnås. Även de 

anställda idag har mer kunskap om sina rättigheter och står på sig mer än vad de gjorde 

förr. Ledarna har större krav på sig att inte enbart leverera utan få medarbetarna att 

fungera. Det är en av de största skillnaderna idag mellan dåtidens och nutidens ledarskap. 

De senaste åren har även utbildningarna minskat inom Volvo PV, som till stor del beror 

på de besparningar som skall utföras. I och med finanskrisen har många företag varslat 

anställda, därav är Volvo PV en av dem. I och med varsel och besparningar har 

ledarskapsutbildningar ej prioriterats, och det kan vara en av anledningarna till att 

ledarskapet ej utvecklats. En annan kan vara just den tuffa situation som rådde under 

2008-2009, i samband med finanskrisen. Vid åtstramningar av ekonomin och varsel av 

anställda, blir ledarna tvungna att ta till med hårdhandskarna för att kunna går runt i den 

situation som då råder. 

6.2.2 Ledarnas arbetssätt 

Erfarenheterna är olika hos samtliga ledare och det märks att de har påverkats av sina 

tidigare erfarenheter. Samtliga försöker arbeta utifrån en modernare variant av 

ledarskapstil, det vill säga ansvarsdelegering, ett demokratiskt ledarskap, mentorskap från 

ledarens sida och dylikt. Det är inte alltid fullt så enkelt att arbeta på det viset, men visst 

försöker de arbeta på bästa sätt. Ledarna arbetar inte fullt på samma vis och det beror på 

många fler faktorer än åldern. Deras personlighet spelar en stor roll, deras erfarenheter 

sedan tidigare, såsom tidigare jobb, utbildningar, fritidsaktiviteter och dylikt. Ledarskapet 

påverkas av deras välmående, om de mår sämre idag kan det gå ut över ledarskapet och 

vice versa. Om de har varit mycket i kontakt med Ford i Tyskland eller USA, eller 

möjligen arbetat med Renault i Frankrike, kan den kunskapen tas med hem till Sverige 

och det i sin tur påverkar sättet att leda på. Ledarna arbetar olika och kommer 

förmodligen göra det i all framtid, oavsett ålder, kön, bakgrund, eftersom det är 

personligheten som karaktäriserar ens ledarskap till största delen. 

6.2.3 Nationalkulturens påverkan 

Det är ingen nyhet att olika länder präglas av olika kulturer. Åker vi till ett annat land på 

semester ser vi genast skillnaderna, i matkulturen, infrastrukturen, invånarnas beteenden 

och mycket mer. Vi är helt enkelt olika människor, beroende på vart vi är uppväxta och 

vad som försiggått i vår omgivning. Eftersom kulturen präglar ett land starkt, innebär det 

att även organisationsmiljön påverkas av den kultur som råder där. På arbetsplatserna 

beter följaktligen både ledarna och de anställda på ett visst sätt, beroende på vilket land 

eller vilken organisation de arbetar inom. Volvo PV var ett svenskt företag men blev år 
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1999 uppköpt av Ford. Detta medförde en amerikans influens. Ledarna vi valde att 

intervjua sade själva att skillnaderna märktes av, att den auktoritära amerikanska sidan 

började dyka upp inom Volvo PV. Så visst påverkas ledarskapet av den national- och 

organisationskultur som råder, precis som den påverkas av många andra faktorer, såsom 

hur de själva mår och så vidare. Eftersom många affärer idag sker över gränserna, tas 

olika nationalkulturer med och lärdomar av varandra skapas. För att kunna växa som 

organisation och lära sig något mer, är det nödvändigt att gränsöverskridande affärer sker 

och att vi vågar öppna våra ögon. 

6.3 Förslag till vidare forskning 

Att studera dåtidens och nutidens ledarskap har varit mycket intressant. När vi började 

läsa teorier om kultur; organisation – och nationalkultur väcktes ett intresse som inte 

tidigare fanns där, nämligen skillnader länder sinsemellan. Visst fanns vetskapen alltid i 

bakhuvudet, att olika kulturer existerar och visst har det varit intressant att lära känna nya 

kulturer. Men inte hade vi en tanke på att kulturen även påverkar en organisation. I våra 

sinnen såg vi hur en organisation påverkas av samhället, men sedan började vi inse allt 

mer att en organisation påverkas av så mycket mer. Ett intressant forskningsområde hade 

då varit att fördjupa oss i nationalkulturen, att studera fler företag från olika länder, för att 

verkligen följa skillnaderna i ledarskapet, mellan organisationer och nationalkulturen. 

Visserligen är det ett stort steg att ta, men livet är fullt av utmaningar och det är dem vi 

lär oss av. 
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Bilaga 
 

Intervjuguide: Anders, Lars, Peter och Jonas 

 

 

- Utbildning 

- Tidigare erfarenheter? 

- Vad innebär ledarskap för dig?  

- Hur ser du på ditt eget ledarskap? 

 

- Vad anser du vara svårast i ditt eget ledarskap? 

- Kan du nämna några problem som du har haft i ditt ledarskap? Varför?  

 

- Ledarskap förr? 

- Hur tror du Framtidens ledare kommer vara? 

- Vilka skillnader finns mellan dåtidens ledare och dagens ledare enligt dig? 

- Värderingar inom ledarskap? 

- Hur ofta anser du att du som ledare bör utbilda dig inom ämnet? 

- Vad är enligt dig en bra ledare? Ge exempel på bra ledarskap. 

- Hur blir man en bra ledare? 

- Finner du att ledarskapet gör att du blir stressad? 

- I så fall hur kan det hanteras på bästa möjliga sätt? 

 

- Vad hade du för bild om ledarskap innan du började? 

- Vad tror du påverkar ditt ledarskap? 

- Föredrar du att coacha eller att ge direkta arbetsorder? Olika för olika situationer? 

- Har du en nära relation med dina anställda? 

- Hur nära relation bör en ledare ha med sina anställda? 

- Hur arbetar du för att motivera personalen? 

- Vad kan du som ledare lära dig av dina anställda? 

- Hur tror du att dina medarbetare uppfattar din ledarstil? 

- Tror du att dagens anställda förväntar sig att ledarna skall vara på ett visst sätt? 

 

 

- Finns kulturella skillnader mellan ledarskapet på nationell nivå? 



 

 

 
 
 
 

 
Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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